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(Vervo1g).
Benzine of Benzol, ook Phenyl-waterstof geheeten (06116), is een vloeistof, die
door FARADAY in 1824 in gas-olie werd ontdekt, door MITSCHERLICH 't eerst uit benzo8zuur (zie dat art.) en door MANSFIELD in groote
hoeveelheid uit steenkolenteer verkregen. Zuivere benzine is kleurloos, dun-vloeibaar en
olieachtig; riekt aetherisch; heeft een s. gew.
v. 0,89; wordt vast bij 0° C. en kookt bij 80 1/2°
C; brandt met een walmende vlam; lost moeilijk in water, gemakkelijk in aether en alkohol op, en bestaat uit 92,3 pct koolstof en
7,7 pct waterstof. Voor d. scheikunde is d.
benzine v. grout belang; zij is d. eenvoudigste der aromatische verbindingen; heeft
een sterk wit-lichtgevend vermogen; is een
uitstekend oplossingsmiddel voor vette zelfstandigheden, zoodat allerlei vetvlekken er
door verwijderd worden zonder zelfs d. teederste kleuren aan to tasten; een oplossing
v. kaoetsjoek of getah-pertsjah in benzine
geeft een waterdicht vernis, dat ook tot dunne
vliesjes kan worden gemaakt, en dan luchtafsluitend en bederfwerend bij wonden wordt
aangewend; zij is een probaat verdelgingsmiddel v. allerlei kleine schadelijke dieren;
als nitro-benzine worden er fraaie kleurstoffen (zie aniline) en ook d. kunstmatige bitteramandel-olie (essence de Mirbane) door bereid;
maar tegen dit alles staat over, dat zij zeer
gevaarlijk is door d. groote ontvlambaarheid,
en doordat zij, in d. dampkringslucht binnen
een besloten ruimte opgenomen, vergiftigend werkt en door een enkele vonk hevig
ontploft.
Benzoe, Benzoezuzzr. Benzo8 - hars is 't
in d. lucht gedroogde sap v. d. Styrax Benzoin,
Dryander of Benzoin officinale, Hayne, voorkomende op Borneo, Sumatra, Java, in Siam
en in Laos. Als deze boom ongeveer zes jaar
oud is, maakt men in d. bast v. d. stam insnijdingen, waaruit 't sap vloeit, dat, door d.
zonhewarmte verdroogd, met een mes wordt
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weggenomen. d. Benzo8, die in d. eerste drie
jaar uit d. boom vloeit, is wit, d. later uitvloeiende bruinachtig; die, welke bij 't omhouwen en klieven v. oude boomen verkregen
wordt, is donkerbruin en met houtsplinters
verontreinigd. Reeds op d. plaatsen der inzameling wordt d. benzo8 in twee soorten
onderscheiden; d. eene Malacca sambrani, bestaat uit afzonderlijke, niet samengekleefde,
licht of roodachtig gele, met fijn poeder bedekte, onregelmatige stukjes, die op d. breuk
melkachtig wit en zwak glinsterend zijn, en
verhit een zeer aangenamen geur verbreiden;
deze soort is in d. handel bekend als benzo8
in tranen, benzoe in lachrymis. d. Tweede, meer
algemeen voorkomende soort, sambri, bestaat
uit groote, platte stukken of koeken, benzoe
in massis gevormd uit grootere of kleinere
korrels of stukjes, door een bruinachtige massa
a. elk. gekleefd. Naarmate nu d. korrels d.
overhand hebben, noemt men deze amandelbenzoe, benzoe amygdaloides, of gemeene benzo8, benzoe vulgare, welke laatste soms met
holten of luchtblazen gevuld is, en dan benzoe
in sortis heet. d. Benza heeft een zoetachtigen,
scherpen, harsachtigen smaak, een aangenamen, eigenaardigen, naar vanilje zweemenden,
geur, die vooral door verwarming ontwikkeld
wordt. Zij smelt door verhitting gemakkelijk,
waarbij een der bestanddeelen, 't benzazuur,
in dampvorm vrij wordt; zij is •in alkohol en
aether gemakkelijk oplosbaar, in water en
vluchtige olie echter niet; zij bestaat uit een
vluchtige olie, drie harssoorten en 't benzoezuur. Dit laatste is 't voornaamste en onder
d. benaming v. acidurn benzonicum, benzabloemen, reeds lang bekende bestanddeel. 't
Benzoezuur H 6 02) kan op versch. wijzen
uit d. benzoe-hars worden verkregen, waarvan d. twee meest gebruikelijke zijn: die door
sublimatie en door uittrekking met koolzure
natron. Bij d. eerste wordt zekere hoeveelheld tot grof poeder gewreven benzo8-hars in
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een vlakke, Vzeren schaal, op welker opening
een stuk dun ongelijmd papier (filtreer-papier)
gespannen is, verwarmd; hierbtj gaat 't benzo8zuur ale damp door 't papier, terwijl d.
vluchtige olie daarin trekt. d. Toestel is gedekt door een kegelvormig gevouwen, stevig
papier, zoodat d. dampen daarin verzameld en
afgekoeld worden. Tot d. bereidingswijze met
koolzure natron worden 4 d. poeder v. benzoohars met 1 d. koolzure natron vermengd en
met water tot een brij aangeroerd, gedurende
eenigen tijd bij een matigen warmtegraad getrokken; vervolgens wordt deze massa met
water gekookt, gefiltreerd en met water uitgewasschen. Daze waterige oplossing bevat
dan koolzure natron, benzazure natron en
een verbinding v. bars met natron. Zij wordt
eerst doer toevoeging v. zwavelzuur verzadigd, waardoor een weinig hars vrij wordt,
die men door filtreeren verwijdert; daarop
wordt d. vloeistof voor eon deel verdampt en
eindelijk 't benzoozuur, door toevoeging v.
zwavelzuur, waardoor in 't water opgelost
blijvende zwavelzure natron ontstaat, neergeslagen. 't Afgescheiden benzazuur wordt
in een kleine hoeveelheid kokend water opgelost, d. oplossing gefiltreerd, als wanneer na
d. bekoeling 't zuivere benzoozuur zich kristalvormig afscheidt. 't Gesublimeerde zuur bestaat uit kleurlooze, stark glinsterende, dunne,
lange naalden en uit schubjes; 't gekristalliseerde alleen uit prisma's; 't eerste heeft
een naar vanilje zweemenden geur, v. d. aanhangende olio; 't laatste is reukeloos; beider
smaak is verhittend, scherp, eenigszins zuur
en lang bltjvend. Dit zuur smelt bij 12Q° C.
even als vet, maar gaat bij d. bekoeling tot
een witte, kristalvormige massa over; bij een
warmtegraad v. 239° C. kookt 't on gaat 't
zonder ontleding over; d. daarbij ontwikkelde
dampen prikkelen d. oogen en d. ademhalingswerktuigen stark. 't Verbrandt met een heldere, roetgevende vlam; 1 d. benzo8zuur is
oplosbaar in 200 d. koud en in 30 d. kokend
water; een warme verzadigde oplossing wordt
bij bekoeling vast; in alkohol, aether en vette
°lien is 't gemakkelijk oplosbaar; 't vormt
met vele bases zouten, maar behoort tot d.
zwakkere zuren, zoodat zijn zouten door vele
andere zuren worden ontleed. 't Benzazuur
kan ook bereid worden door oxydatie v.
andere bewerktuigde stollen, zooals bitteramandelolie, kaneelolie en kaneelzuur. d. Benzoe-hars ward vroeger in d. geneeskunde meer
gebezigd dan thans, en heette behalve resina
benzoe: benzoinum, gummi benzoinum, asa dulcis, asa odorata; zij wordt 't meest gebruikt
als zoogen. schoonheidsmiddel, voornamelijk
in een oplossing v. wijngeest, die met water
vermengd, door afscheiding der hars, een melkachtig vocht, lac virginum, oplevert, dat tot
huidwassching dient; verder bezigt men haar
als berookingsmiddel in reukpoeders on pastilles.
Benzol, Zie Benzine.
.Beo is d. naam v. een op Java on Sumatra
inheemschen vogel, die 't meest met onzen
ekster overeenkomt, en ook ongeveer zoo groot
is. Hij is in onze Oost zeer geliefd, omdat
hij zoo leerzaam is, en gemakkelijker en duidelijker leert spreken dan d. papegaai. Hij is
blauwzwart, met gelen snavel en gels pootjes,
on heeft een gladden kop, zonder kuif. Voor
een goed sprekenden boo wordt op Java wel
f 120 betaald.
Eleothy (zoLTAN), geb. 4 Sept. 1848 to Komorn in Hongarije, studeerde to Budapest
in d. rechten en trad eerst in dienst bij 't
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Ministerie v. Financi8n, maar aanvaardde in
1875 d. betrekking v. leeraar in taal- on letterk. a. eon reaalschool on in 1877 v. docent
a. d. universiteit to Budapest. Van zijn in 't
Hongaarsch geschreven werden zijn v. algemeen belang: „Martin Biro" (1872); „Bela Ka,lozdy" (2 dln, 1875) en ,,Geschiedk. schets der
nationals letterkunde m Hongarije" (2 dln,
1879).
.Beowulf is d. held v. een Angelsaksisch
heldendicht v. Duitschen oorsprong, maar in
Engeland onder d. invloed v. 't christendom
gewijzigd on uitgebreid, on in d. 8e eeuw opgeschreven. Beowulf wordt er in voorgesteld
als een dapper koning der Jutten, die eerst een
geweldigen strijd had to voeren tegen 't zeemonster Grendel on eindelijk sneuvelde in
een gevecht tegen een draak. Er is slechts
eon handschrift bewaard, dat 't best uitgeg.
is door KEMBLE met een vertaling in 't Engelsch on een woordenboek (20 dr. 1837) en in 't
Hoogduitsch vertaald door E. H. Muller (1840).
Bepunten is in d. muziek 't plaatsen v.
punten boven of naast d. noten. 1°. Een punt
boven d. noot beteekent, dat deze moat afgestooten worden, 't geen ook door 't Ital.
woord staccato wordt aangeduid. flit afstooten
staat tegen 't sleepen (legato) over, dat aangewezen wordt door een boogvormige streep
boven d. gezamenlijke to verbinden noten. Op
d. speeltuigen, die gestreken worden, bijv. op
d. viool, geschiedt dit door d. strijkstok op d.
snaren to laten rusten, on dien alleen daar op
to lichten, waar d. boogvormige streep eindigt.
Somtijds zijn achter onder deze streep, boven
sommige noten nog afstootpunten, in walk
geval d. passage half sleepend, half afstootend
gespeeld wordt, d. i. d. strijkstok wordt wel
bij elks noot v. d. snaar opgelicht, doch strijkt
in dezelfde richting, zoowel op- als nederwaarts
voort. 2°. 't Punt naast d. noot beteekent een
verlenging der waarde met d. helft. Staat bijv.
't punt achter '/ 4 noot, dan wordt deze een 3/8;
staat 't achter Is dan wordt zij een 3/16. Staan er
twee punten achter een noot, dan wordt d.
waarde met d. helft plus 't vierde deel verlengd, zoodat dan 1/4 noot 7/16 wordt.
Beraad (Fr. deliberation) is 't benutten v.
tijd on gelegenheid, om na onderzoek met
grond to kunnen oordeelen. d. Burgerlijke wet
erkent in vele gevallen 't recht v. beraad,
inzonderheid bij 't al of niet aanvaarden v.
een erfenis. Elks erfgenaam, 't zij bij versterf,
'tzij bij uitersten wil, heeft 't recht, d. gesteldheid der nalatenschap to onderzoeken,
ten einde to kunnen beoordeelen, of 't in zijn
belang is, deze nalatenschap to verwerpen of
met of zonder 't voorrecht v. boedelbeschrijving to aanvaarden.
Beranger (PIERRE JEAN DE), een invloedrijk en geestig Fransch volksdichter, ward op 19
Aug. 1780 to Parijs uit behoeftige ouders geb.
Zijn uitmuntende aanleg had in zijn jeugd
met gemis aan onderricht en leiding to karapen, maar hij kwam door energie dit glansrijk to boven on ward reeds door Napoleons
broader Lucien Bonaparte onderscheiden on
beschermd. Zijn room begon onder Lodewijk
XVIII met 't lied „Le roi d'Yvetot," een fijne
persiflage op d. Koning. Kort achter elkander
verschenen nu drie bundels „Chansons", die,
envrbazdopgmkten,igenstaande 't „Ancien regime" d. oplagen in
beslag nam, en BERANGER tot boats en gevangenis list veroordeelen, in veal duizenden
exemplaren werden verspreid. Belgische drukkers zorgden daarvoor. In d. gevangenis maakte
d. dichter zijn scherpste satires, en d. boeten
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werden door zijn d.nkbaar publiek in een
oogwenk bijeengebracht, zoodat BERANGER, bij
't betalen der boete v. 10 000 fcs voor zijn
derden bundel, zingen kon : „Dix mille francs
d'amende ! Mon bon roi, to me les payeras!"
Zijn liederen, altijd vloeiend en bevallig, vaak
gevoelig en soms verheven en stout, werden
zoowel in d. salons der aanzienlijken als op
d. werkplaatsen en op straat gezongen, en
hebben, wijl zij d. spot drijven met alle pogingen om d. volksvrijheid te beteugelen, 't meest
bijgedragen tot d. Juli-revolutie v. 1830. Noch
onder d. regeering v. Lodewijk Filips, noch
onder d. Tweede republiek wilde hij eenig
ambt of waardigheid aanvaarden, ook d. keus
tot afgevaardigde in d. Kamer en 't lidmaatschap v. d. Academie wees hij af. Hij drukte
d. reden daarvoor uit in zijn lied: „A mes
amis, devenus ministres". Hij leefde te Passy
v. een jaargeld v. 8000 fcs, hem door zijn uitgever gelegateerd, en over]. 16 Juli 1857. Uitgaven v. zijn „Oeuvres completes" verschenen
in 1835 en in 1847, en bovendien werden zijn
liederen ten deele vertaald, ten deele in 't
oorspronkelijke, in vele landen uitgegeven.
Berar is een deel v. Dekan, dat in 1853
bij Britsch-Indie is ingelijfd; 't ligt tuss.
Khandesh ten N.-W. en Aurengabad en Beeder
ten Z.-O., en heeft op 800 vk. geogr. mijl ongeveer 2 1/2 millioen beW. 't Zuidelijk deel is
een hooge bergvlakte met steile wanden en
diepe kloven, 't NoordAijk deel een breed dal
met vele rivieren en vruchtbare aarde, die
voornamelijk katoen, maar ook graan, bamboes en specerijen voortbrengt. 't Is er warm,
maar gezond. Bij d. stad Nagpoer vertakt
zich d. spoorweg, die v. Bombay komt; 't
district Oost-Berar heeft Amraoti met 23 000
inw. en 't district West-Berar Akola met
15 000 inw. tot hoofdstad.
Berat of Arnaut .Belgradri is een vesting met een sterke Turksche citadel, in 't Z.
v. Albanio a. d. riv. Semeni. Er zijn schoone
olijftuinen en wijngaarden en 12 000 inw.
Berber is d. belangrijkste stad v. MiddenNubie, a. d. rechteroever v. d. Nijl, voorheen
met 30 000 thans met slechts 8000 inw. Op
14 Juni 184 werd deze stad door d. volgelingen v. d. MARDI ingenomen, en daardoor Khartoem v. d. gemeenschap met Egypte afgesneden, 't geen d. val v. deze stad en d. dood v.
GORDON ten gevolge had. Vergeefs zocht WOLSELEY uit 't Noorden en later GRAHAM nit 't
Oosten tot Berber door to dringen; d. stad
bleef in d. macht der Arabieren.
Berberis (Berberis) is d. naam v. een tot
d. nat. fam. der Berberideen behoorend plantengesi., welks vele soorten alle heesters
zijn, die zich door gele bloemen met een zesbladigen kelk, een zes-bladige bloemkroon en
zes a. d. bloembladen tegenovergestelde meeldraden onderscheiden, die d. bijzondere eigenschap hebben, v. zich snel v. d. bloembladen,
tegen welke zij aanliggen, naar d. stamper te
bewegen, indien hun voet door eenigen prikkel
wordt aangedaan. 't Geslacht Berberis wordt
tegenw. in twee onder-geslachten verdeeld,
waarvan 't een soorten met enkelvoudige
bladeren bevat en Berberis blijft heeten, maar
d. andere soort samengestelde bladeren draagt
en Mahonia genoemd wordt. Tot 't eerste
behoort d. in gansch Europa en W.-Azie inheemsche, ook bij ons in 't wild voorkomende,
en niet zelden in tuinen gekweekte gemeene
Berberis (Berberis vulgaris L.), die rijke neerhangende bloemtrossen, kort-gesteelde, omgekeerd eironde, wimperig gezaagde bladeren,
en op d. plaats der steunblaadjes driespletige
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doornen draagt. Hare langwerpig eironde, in
rijpen toestand meest roode, bessen zijn zeer
zuur, ten gevolge V. veel vrij appelzuur ; hoewel
er ook een verscheidenheid met zoete vruchten en een met kernlooze bessen bekend is.
Uit d. zure bessen wordt, vooral in Frankrijk,
't appelzuur gewonnen. d. Gele wortel, zoowel
als d. bast v. stam en takken, worden tot
geelverven gebruikt, tot welk doel in Chili en
Peru ook d. Berberis glauca, ilicifolia, tomentosa
en cristata gebezigd worden. Van d. Mahonia
fascicularis worden d. vruchten in N.-Amerika
gegeten. In Indie bereidt men uit 't hout v.
vele soorten, maar vooral uit dat v. Berberis
Lycium, een extract, dat men daar bij oogziekten aanwendt. 't Hout en d. bast v. Berberis
vulgaris bevat twee alcaloiden: d. Berberine
en d. Berbine of Oxyacanthine. Hiervan vertegenwoordigt d. eerste d. gele kleurstof. Zij
is kristalliseerbaar, zeer bitter en bezit purgeerende eigenschappen.
Berbers is d. naam v. d. oorspronkelijkc,
bewonrsv.Baij(zdt)nN.-Afrika
Zij zelf noemen zich aldus niet,. maar onderscheiden zich in Amazirghen in Marokko,
Kabylen in Algerio en Toearegs in Tunis en.
d. Sahara. Zij zijn door d. loop der gebeurtenissen vermengd met en ten deele verdrongen door Mooren, Arabieren, Bedoelenen,
Negers, Turken en Zuid-Europeanen, maar
hebben hun taal, lichaamsbouw en eigenaardigheden genoegzaam behouden, om ze v. al
deze stammen te onderscheiden. Hun taal,
die door geheel Barbarije nagenoeg dezelfde
is, wordt met Arabische karakters geschreven,
maar heeft met geen bekende taal zooveel
overeenkomst, dat daaruit d. oorsprong kan
afgeleid worden. In lichaamsbouw komen zij
veel overeen met d. bewoners v. Zuid-Europa,
en niet met die v. 't overige Afrika. Zij hebben
noch 't kroeshaar, noch d. huidkleur, noch
d. dikke lippen en uitstekende juk- en hielbeenderen der Negers, maar zijn blank, slank
en gespierd. Zij zijn trotsch, vermetel, vrijheidlievend, wraakgierig en dweepzieke Mohammedanen.
Berbice is een Engelsche kolonie, voorheen
a. Nederland behoorende, een district v. Guyana
in Z. Amerika, tuss. d. riv. Corantyn en Abary,
180 vk. geogr. mijl groot met 40 000 bew., en
levert veel suiker, koffie, cacao, tabak, katoen
en orleans op. d. Luchtsgesteldheid is er ongezond. d. Hoofdplaats heet Nieuw-Amsterdam
of Berbice, en heeft 6 000 inw. ,• a. d. riv. Berbice ligt 't slot Nassau, en d. Hernhutters
hebben er d. volkplanting Hoop.
13erbuda of _Barbuda, is een Britsch
eiland der kleine Antillen, 6 mijl lang en 3'i
breed, met omstr. 2500 bew. d. Grond is zeer
vruchtbaar, en brengt prachtige kokosnoten
voort benevens katoen, peper, tabak, indigo,
gember, suikerriet en kostbare houtsoorten.
't Eiland heeft geen haven, doch a. d. Westzijde een veilige ankerplaats. 't Behoorde vroeger a. d. familie v. d. door d. slag bij Navarino beroemden admiraal Codrington;_ maar
d. opbrengst er van is thans a. 't Bijbelgenootschap vermaakt.
Berchas of Birchath zijn twee brooden,
waarover d. Joden bij d. ingang v. d. sabbat
d. zegen uitspreken op grond v. Exodus XVI : 25
en 29. Birchas Elohim bet. zegen Gods. Vrouwen mogen, bij afwezigheid des mans, 't brood
en d. wijn niet zegenen, maar moeten dezen
zegen a. een ander vragen.
Berchem (WILLEM v.), geb. te Nijmegen,
eerst pastoor te Niel, later kanunnik v. d. s.
Stevenskerk te Nijmegen, en daar in 1566
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overl., was d. schrijver V. een belangrijke
kroniek V. Gelderland, die later door PONTANUS
is bearbeid, en v. d. „Gescniedenis der gevangenschap v. hertog Adolf v. Gelre".
Berchem (NicoLAAs) was een rijk begaafd
Nederl. schilder uit d. 17e eeuw. Hij wist d.
natuur dichterlijk voor te stollen, geidealiseerd,
idyllisch, en toch naar waarheid. Bij hem was
d. stoffage 't belangrijkste deel der voorstelling; hij koos daartoe rustige, min of meer
ideale, In d. natuur schoon uitkomende toestanden, waarbij 't landschap een onderdeel
uitmaakt. Soms schildert hij herders en herderinnen met vee, die bij een mine uitrusten,
een stroom doorwaden, of dansen; dan weder
reizigers, die in woeste oorden met gevaren
kampen of een herberg bereiken. Hij geeft ons
ook veldslagen, zeestranden, tooneelen v. plundering alsmede portretten en enkele voorstellingen uit 't Oude Testament. Doorgaans verplaatst hij ons in een Zuidelijker streek. Bergruggen of steile bergwanden maken dikwerf
d. achtergrond zijner dichterlijke, rijk verlichte,
vooral in d. verschieten onovertroffen, landschappen uit. Zijn figuren missen echter wel
eons een eigenaardig karakter en hebben iets
eenvormigs. Zijn teekening is, hoe geestig ook,
niet altijd nauwkeurig, soms manierlijk. Zijn
koloriet is frisch, krachtig, natuurlijk, vooral
is 't zonlicht uitmuntend weergegeven, en.
't verschiet in een fijnen, dampigen toon verbeeld. 't Effect in zijn schilderijen is doorgaans
kunstigi d. groote massa's licht en bruin zijn
harmonious, met smaak en oordeel gekozen.
d. Penseelsbehandeling is geestig, uitvoerig
en toch breed; zijn manier om 't licht op d.
figuren to zetten is voortreffelijk. Niets is
hem te goring; zoowel d. beelden als d. omgeving, struiken, een dorre boomtak of een
steep op d. weg, alles is met d. meeste zorg
behandeld, en toch is 't grootste vermogen
zijner uitvoering a. d. hoofdgroep besteed. Men
vindt zijn schilderijen in vele museums en.
verzamelingen. Een zevental versiert 't Rijksmuseum to Amsterdam, drie zijn er in dat to
's Gravenhage, twee in 't museum Boymans.
Er zijn er to Dresden, Berlijn, Weenen, Petersburg on Neurenberg. In d. Louvre zijn er
twaalf, waaronder een der grootste in 1782
v. d. kunsthandelaar Lebrun voor 24 000 francs
gekocht werd. Ook in Engeland worden vele
kostbare stukken v. dezen meester bewaard.
(zie G. F. Waagen „Kunstwerke und Kiinstler
in England und Paris). Wijl hij een even bekwaam teekenaar en etser als schilder was,
worden ook zijn teekeningen gretig gezocht;
zij golden f 800 on moor, zijn meest met zwart
krijt omgetrokken en met 0. I. inkt gewasschen, en even geestig gedacht en zonnig voorgesteld als zijn schilderijen. BERCHEM etste
zeer luchtig, in een bijzonder bevallige, moostorlijke manier. Hij koos meest studien v.
beesten tot onderwerp, die good geteekend,
't karakter v. ieder dier uitmuntend uitdrukken on good gegroepeerd zijn. Er bestaan 53
zulke prenten, door hem geast, on nauwkeurig
door Bartsch beschreven. Onder d zeldzaamste
behooren d. eerste drukken v. „d. Drie koeien"
die thans met ongeveer f 120 betaald worden ;
verder een stel v. zes bladen met koeien en een
boerin, onder d. naam v. d. „melkvrouw" (les
vaches a la laitiere) bekend ; een dergelijk v. zes
bladen met schapen (le cahier cl la femme) en zes
bladen met geiten (le cahier a l'homme), op d.
beide laatsten een vervolg v. acht bladen,
voorts afbeeldingen v. herders en moor anderen. Op d. verkooping v. d. graaf v. Fries betaalde men voor sommige zeldzame drukken
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200. 't Aantal prenten, die naar zijn
onderwerpen gegtst en gegraveerd zijn, is zeef
uitgebreid, en maakt bijna 300 stuks uit, waar•
onder die v. J. Visscher en D. Danckerts uitmunten. H. d. Winter gaf in 1767, to Amsterdam eon „Beredeneerde Catalogus v.al d.
prenten v. N. Berchem" in 't licht, die een
beknopte doch zeer nauwkeurige beschrijving
bevat v. al wat naar d. schilderijen en teekeningen v. dezen meester, door hem zelven
geetst of door anderen in 't koper gebracht
is. Eenige zijner etsen zijn C. P. Berghem inv.
et fec., andere met een monogram geteekend.
Van d. levensgeschiedenis v. dezen kunstenaar weet men zeer weinig; men verkeert
zelfs in 't onzekere, of hij, die zooveel Italiaansche landschappen afgebeeld heeft, wel ooit
dat land bezocht heeft, en men weet ook niet,
hoe hij a. d. naam Berchem gekomen is, want
zijn vader heette Pieter Klaaszen. Berchem
werd in 1624 to Haarlem geb. en is daar 18
Febr. 1683 gest. Zijn vader, die visch en stillevens schilderde, had weinig talent, doch hij
had zijn veelbelovenden zoon bekwame meesters gegeven, zooals Jan v. Goyen, N. Moijaert
en P. F. de Grebber, die N. Berchem alien
verre overtroffen heeft. Een van zijn vele leerlingen was Karel du Jardin.
Berchet (GIovANNI), geb. omstr. 1788 to
Milaan, studeerde in d. rechten, bekleedde
onder Napoleon een staatsbetrekking, maar
verloor zijn ambt onder 't OostenrUksch bewind, en wijdde zich nu a. letterkundige studi8n on a. d. po8zie. Hij besteedde zijne gaven,
om d. vaderlandsliefde op to wekken en 't
roemrijk verleden v. 't voorgeslacht in herinnering to houden, maar kwam in verdenking v. verstandhouding met 't carbonarisme,
en toen zijn vriend en medestander Silvio
Pellico in d. gevangenis werd geworpen, week
hij 't land uit, en woonde hij 25 jaar in
Frankrijk, Bolgi8, Engeland en Duitschland,
maar zond vandaar uit zijn bevallige on
gloeiende zangen naar zijn vaderland. Toen
in 1847 een betere tijd voor Itali8 scheen aan
te broken, kwam hij naar Turin, werd afgevaardigde ter Tweede Kamer, en onderscheidde
zich daar door bezadigde on edele taal; maar
d. nederlaag to Novara verijdelde zijne illusi8n, en hij overl. 23 Dec. 1851. Zijn „Poesie
Italiane", in 1848 te Bastia uitgeg., werd eon
geliefd volksboek in 't geheele Apenn. schiereiland. Zijn episch gedicht „d. Vluchtelingen v.
Perga" wordt voor een meesterstuk gehouden.
Berchta is d. naam v, een denkbeeldig
vrouwelijk wezen, waaraan 't bijgeloof in
Thuringen en 't Z.-0. v. Duitschland kwaaddoende eigenschappen toeschrijft, inzonderheid, dat zij al 't vrouwelijk handwork bederft, dat op d. laatsten dag v. 't jaar onafgedaan is. Zij is dezelfde als d. oud-Duitsche
godin PERATHA en waarschijnlijk ook als d.
witte burchtvrouw der middeleeuwen, en 't
„perchtenloopen" in Salzburg on Tyrol is
misschien een overblijfsel v. haar eeredienst.
Berchtesgaden is een uitnemend schoone
bergstreek in Opper-Beieren tuss. d. riv. Saale
en Salzach. 't Bestaat uit d. districten Berchtesgaden, 7 vk. geogr. mijl groot, met ruim
8000 bow. en Reichenhall, 4 vk. geogr. mijl
groot, met bijna 8000 bow. 't Steile, grijze
kalkgebergte verheft zich tot 2700 M.; op
d. hellingen zijn kruidachtige weiden, lager
prachtig geboomte en a. d. voet d. Konigs-see.
Behalve om 't natuurschoon is Berchtesgaden
vermaard door d. rijke zoutgroeven on door
d. vaardigheid der bevolking in 't maken v.
kunstig houtsnijwerk.
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Berchtold (Graaf LEOPOLD VAN) besteedde
een groot deel v. zijn leven met 't opsporen,
't opbeuren, helpen en redden v. ongelukkigen. Dertien jaar long reisde hij door Europa
en vier jaar door Azle en Afrika, om menschelijke ellende te lenigen. Zijne waarnemingen op deze reizen werden door hem te Londen in 1789, onder d. titel v. „Essay to direct
and extend the inquiries of patriotic travellers", in 2 dln in 't licht gegeven, en in 1797
door Lasteyrie in 't Fransch overgezet. Ook
verschenen v. hem kleinere schriften, alle ten
doel hebbende om door een verbeterd burgerlijk bestuur 't volksgeluk to bevorderen.
Hij was d. stichter v. een menschiievend genootschap in Moravia, en bracht in Praag en
Brunn inrichtingen tot redding v. ongelukkigen tot stand. In 1801 stichtte hij, op 't slot
Buchlowitz in Moravia, een armenschool, in
1805, toen hongersnood in 't Reuzen-gebergte
woedde, bracht hij een aanzienlijke som gelds
bijeen ter ondersteuning en tot aankoop v.
koren en ander voedsel uit afgelegene oorden.
Van 1795 t. 1797 doorreisde hij AziatiRch- on
Europisch-Turkije, om d. oorzaken der pest to
leeren kennen, on middelen to vinden tot
stuiting, voorbehoeding on genezing v. deze
verschrikkelijke ziekte. In d. laatste jaren zijns
levens bevorderde hij met kracht d. koepokinenting. Na d. slag bij Wagram liet hij Buchlowitz tot een hospitaal voor d. zieke on gekwetste Oostenrijksche soldaten inrichten. H ij
stierf daar in 1809, a. d. besmetting als 't
slachtoffer zijner menschlievendheid.
Derckel (ENGELBERT FR.A_NcOIS V.) gab. 8
Oct. 1726, studeerde a. d. hoogeschool to Utrecht
in d. rechten, vestigde zich als advocaat to
's Gravenhage, on werd in 1762 tot pensionaris v. Amsterdam benoemd. In deze kwaliteit trad hij door tusschenkomst v. d. koopman J. de Neufville in geheim overleg en
onderhandeling met WILLIAM LEE, die door
d. tegen Engeland opgestane Noord-Amerikaansche kolonien hierheen gezonden was,
om een handelstractaat to sluiten. 't Ontwerp
v. dit tractaat was in handers v. d. gewezen
president v. 't Amerik. congres A. LAURENS,
toen deze met 't schip, waarop hij naar Amerika terugkeerde, door een Engelsch fregat
gevangen genomen werd. LAURENS had zijn
papieren wel in zee geworpen, maar d. Engelschen hadden die weer opgevischt, en nu
werd dit bewijsstuk een der hoofd-oorzaken,
waarom Engeland ons in 1781 d. oorlog verklaarde. Hierover ondervond VAN BERCKEL
groote onaangenaamheden en hevige aanvallen. Hij werd ter verantwoording geroepen,
maar Amsterdam handhaafde zijn pensionaris
tot 1787, toen hij bij d. komst der Pruisen
moest aftreden. Hij overl. ambteloos in 1796.
13erc_kel (THEOD. VICTOR v.), gab. 21 Apr.
1739 te 's Hertogenbosch, was een beroemd
stempelsnijder. Hij werd in 1776 door d. Oostenr. landvoegd naar Brussel geroepen en
daar tot eersten graveur bij d. munt aangesteld.Hij vervaardigde daar uitnemend schoone
muntstempels. Bij d. inval der Franschen in
1792 week hij naar ons vaderland, on in 1794
kreeg hij eon aanstelling to Weenen, waar
hij zeer fraaie medailles graveerde. In 1803
keerde hij naar zijn geboortestad terug, waar
hij 19 Sept. 1808 overl. 't Getal der door hem
gegraveerde gedenkpenningen is ruim zestig;
zij hebben hooge waarde, ten deele om d.
zeldzaamheid, ten deele om d. keurige beworking.
.73erditsjew is een stad met 54 000 inw.
in 't Russ. gouvernement Kiew, in 't voormalig
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Volhynio. Deze stad drijft een levendigen handel, vooral op d. groote jaarmarkten, in leder,
pelterijen, granen, honig en was.
.73erdjanak is een Russ. havenstad met
ruim 18 000 inw. op 't schiereil. d. Krim, a. d.
zee v. Azow. Zij werd in 1855 door een borabardement der Engelschen on Franschen grootendeels verwoest, maar heeft zich snel hersteld, en voert veel tarwe, hennep, wol, ongelooide huiden en zoutevisch uit.
Beregh is een Hongaarsch comitaat, a. d.
Westzijde v. d. Theiss, door d. Karpathen v.
Gallicie gescheiden, 67 vk. geogr. mijl groot,
met 153 000 bew. 't Noorderdeel is bergachtig
en gezond, 't Zuiderdeel vlak, warm en vol
moerassen, die echter ten deele door een
kanaal drooggemaakt zijn. d. Hoofdstad heat
Bereghszasz, on heeft 7000 inw.
Berendruif (Arctostaphylos officinalis) is
d. naam v. een kleinen heester, immergroen,
tot d. nat. fam.. der ericaceen behoorend, en
veel op d. roode boschbeziestruik gelijkend.
Zij groeit op heigronden, in zandige pijnbosschen en op kalkgebergten, in N.- on MiddenEuropa. d. Bladeren worden als samentrekkend geneesmiddel gebruikt, zijn omgekeerd
eirond, kort gesteeld, gaafrandig, leerachtig,
glanzend en a. d. beide vlakten duidelijk geaderd. d. Bloemen zijn eirond, wit of vleeschkleurig tot trossen vereenigd. d. Vruchten
zijn ronde, gladde, roode bessen, zoo groot
als een erwt. In d. bladeren v. d. berendruif
is 1,2 d. galnotenzuur; 36,4 d. looizuur (met
eenig galn.zuur verb.); 4,4 d. liars; 0,8 d.
extractief; 3,3 d. gom (met bijmengsels); 6,3
d. bladgroen; 15,7 d. gom, door potasch uitgetr.; 17,6 d. extractief, door potasch uitgetr.;
96 d. plantenvezel en 6 d. water. (Zie Gmelin
„Handb. der Chemie").
.73erendt (c. HERM.), gab. 2 Nov. 1817 to
Dantzig, studeerde in d. geneeskunde, maar
legde zich ook toe op geographie en ethnologie. Hij vertrok in 1851 naar Midden-Amerika,
en deed daar aanvankelijk voor eigen rekening, later voor d. Smithsonian Institution,
voor 't Peabody-museum en voor 't museum
to Berlijn wetenschappelijke nasporingen en
opdelvingen to Nicaragua, Orizaba, Veracruz,
Tabasco, Merida, Campeche en Guatimala,
waar hij 12 Apr. 1878 overl. Behalve door
d. verzamelde voorwerpen heeft hij d. wetenschap verrijkt door zijn verslagen in „Petermanns Mittheilungen". Ook heeft hij belangrijke handschriften nagelaten.
Berengarius een zoon v. graaf Eberhard
v. Frioel, en door zijn moeder GISELA een
kleinzoon v. Lodewijk d. Vrome, werd in 888
door bisschop ANSELMUS v. Milaan met d.
ijzeren kroon tot koning v. Italie gekroond,
en regeerde onder aanhoudende worsteling
tegen mededingers tot 924, toen hij door een
samenzwering to Verona 't leven verloor.
Duitschers, Bourgondiers en Magyaren drongen bij beurten Opper-Italie binnen in dit
tijdvak, of werden er door ontevreden partijen
ingeroepen, on teisterden 't schoone land door
plundering en moord. BERENGARIUS II, wiens
moeder een dochter v. d. eersten Berengarius
was, droeg d. titel v. Boning v. Italie v. 950
t. 961, maar als leenman v. d. Duitschen koning Otto I, die daarna Keizer werd. Hij was
een wreedaard on dwingeland, zoodat zijn
onderdanen d. hulp v. Otto I tegen hem
inriepen, die hem v. 't leen vervallen verklaarde, in d. bergvesting s. Leone belegerde,
gevangen kreeg on naar Bamberg zond, waar
hij in 966 stierf.
_Berengarius van Tours, aldus genoemd
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naar d. plaats zijner geboorte, is als scholastisch wijsgeer bekend door zijn scherpzinnigheid, door zijn verzet in 1050 tegen d. leer der
transsubstantiatie en door d. vervolgingen,
die hij daardoor moest lijden. Hij was in 998
geb. en werd in 1040 aartsdeken te Angers.
Hij werd als een der ge -vaarlijkste ketters
beschouwd, en hoewel Gregorius VII hem met
welwillendheid bejegende, vervolgden hem d.
aanhangers v. Lanfranc v. Canterbury zoo fel,
dat hij zich in 1080 in eenzaamheid op 't eiland
s. Cosmus bij Tours terug trok, waar hij in
1088 overfeed.
Berengarius (JAcoBus), gewoonlijk naar
zijn geboorteplaats Carpi, een Ital. stad, niet
ver V. Modena, J. CARPUS of CARPENSIS genoemd, leefde in d. eerste helft der 16e eeuw,
en was een beroemd chirurgijn en ontleedkundige. Hij was hoogleeraar in d. heelkunde
te Pavia en later te Bononie; maar om valsche
beschuldiging, dat hij levende menschen ontleed had, vluchtte hij naar Ferrara, welks
hertog hem in bescherming nam. Hij was een
v. d. eersten, die zijn werken over d. ontleedkunde door afbeeldingen verduidelijkte. Vele
ontdekkingen in d. ontleedkunde, later a. anderen toegeschreven, waren reeds door hem
gedaan. Hij gebruikte reeds kwik tot genezing
v. d, syphilis. Zijn groot vermogen vermaakte
hij a. d. Hertog v. Ferrara. Hij overl, waarschijnlijk in 1530. Benvenuto Cellini spreekt
v. hem in zijn „Autobiographic", lib. I, cap. 5.
Hij had hem in 1524 te Rome, waar Carpus
destijds zes maanden achtereen vertoefde, gekend. Carpus heeft o. a. geschreven „de Fractura Cranii," (Yen., 1535); „Commentarium in.
Mundini Anatomiam" (Bonon., 1521) en „Isagoge anatomica" (Bonon., 1523, c. fig.).
Berenger (ALPH. MAR. MARC. THOM.), geb.
31 Mei 1785, te Grenoble, en overl. te Parijs
in Mrt 1866, was een uitstekend Fransch rechtsgeleerde, onafhankelijk staatsman, en gematigd tegenstander v. d. reactie onder Lodewijk
XVIII en Karel X. Onder Lodewijk Filips
werd hij raadsheer in 't Hof v. Cassatie en
pair v. Frankrijk. Hij ijverde voor d. afschaffing v. d.'doodstraf, en schreef d. belangrijke
werken: „De la justice criminelle en France"
(Parijs, 1818) en „De la repression penale"
(2 dln, 1855).
Berenice, eenGrieksche naam, „Boodschapster der overwinning" beteekenend, heette,
in d. Oude geschiedenis: 10. d. gemalin v. koning
Mithridates v. Pontus, die haar, nadat hij 71
j. v. Chr. door Lucullus verslagen was, liet
ombrengen, opdat zij niet in 's vijands handen
vallen zou; 2°. d. dochter v. Herodes Agrippa
en zuster v. Agrippa, d. laatsten koning der
Joden. Romeinsche geschiedschrijvers melden,
dat d. Rom. keizer Titus haar tot gemalin
begeerde. Eerst gehuwd met haar oom Herodes,
werd zij na diens dood d. echtgenoote v. koning
Polemon v. Cilici6. Toen Paulus zich voor
Festus verdedigde, was zij met haren broeder
tegenwoordig ; 30. d. gemalin v. Ptolomaeus III,
Evergetes, die toen haar echtgenoot ten oorlog
naar Syrie toog, d. gelofte deed, dat zij haar
fraai hoofdhaar a. d. goden zou offerers, als
hij zonder letsel terug kwam; zij voldeed
hieraan door hare lokken in d. tempel a. Venus
te heiligen, maar dit geheiligde haar werd
ontvreemd, en d. sterrekundige Konon, uit
Samos, verklaarde dat d. goden het als een
sterrebeeld a. d. hemel geplaatst hadden ; sedert
heeten d. zeven sterren bij d. staart v. d. Leeuw
„'t Haar v. Berenice."
Berenice is ook d. naam v. versch. steden
der oudheid; d. belangrijkste waren: Berenice
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in Opper-Egypte, a. d. Roode zee, onder d.
Ptolomaeen een stapelplaats v. Indische en
Arabische handelsartikelen, en Berenice in
Cyrenalca, a.- d. Grooten Syrtus, d. Westelijkste v. d. vijf steden (Pentapolis). Deze stad
werd onder keizer Justinianus een belangrijke
vesting en is 't tegenw.. Bengasi.
.73eren.klauur (Heracleum) is d. naam v.
een tot d. schermdragenden (umbelliferen) behoorend plantengesl., waarvan slechts den
soort, H. Sphondilium L., in ons vaderland
thuis behoort. Deze soort wordt 6 a 12 dM.
hoog, heeft gevinde, ruw behaarde bladeren
en witte bloemen. In tuinen worden, om 't eentonige v. groote grasperken weg te nemen,
soms eenige uitheemsche soorten aangekweekt, die zich door snellen en aanmerkelijken groei onderscheiden, bijv. H. asperum,
met een stengel v. 2 a 3 M. en bladeren v.
bijna 1 Meter of H. giganteum, die soms 4 M.
hoog wordt.
Berennen, Zie Beleg.
Beresford (WILLIAM CARR), een Britsch
krijgsbevelhebber v. buitengew. bekwaamheid
en verdiensten, trad in 1785 als vaandrig in
dienst bij 't Eng. leger, en klom snel in rang.
Hij streed in Toulon en Egypte, hielp in 18U5
d. Kaap d. Goede Hoop veroveren, en nam als
brigade-generaal in 1807 Madeira, dat hij tot
1808 als gouverneur bestuurde. Van 1809 t.
1814 streed hij met d. titel v. veldmaarschalk
v. 't Portugeesche leger in 't Pyreneesche
schiereil. a. d. Aide v. Wellington tegen d.
Franschen, en had aandeel in bijna alle schitterende wapenfeiten v. dien oorlog. Hij bleef
tot 1826 in Portugeeschen dienst, maar gebruikte zijn gezag om d. Engelschen invloed
en d. partij v. don Miguel te steunen, 't geen
tot herhaalde botsingen en tijdelijke verwijdering aanleiding gal. Sedert 1828 vertegenwoordigde hij Waterford in 't Britsche Lagerhuis. In 1840 werd hij met d. titel v. baron
tot pair verheven; hij stond in 't Hoogerhuis
d. partij der Torys voor, en overl. 7 Jan. 1854.
B eresin (ELIAS NIICOLAJEWITSJ), geb. 19
Juli 1818 nabij Perm, studeerde te Kasan, en
bereisde tot wetenschappelijk onderzoek gedurende langen tijd geheel Voorliggend Azle,
Egypte en Turkije, doorzocht in 1848 Siberie,
werd in 1854 hoogleer. in d. Turksche taal te
Kasan, en in 1858 conservator v. 't Petersburger kabinet v. Oostersche munten. d. Keizer verhief hem tot staatsraad. Behalve vele
werken in 't Russisch en d. artt. over 't Oosten in d. Russ. Encyclopaedie, schreef hij:
„Recherches sur les dialects musulmans" (1849)
en ,Recherches sur les dialects persans" (1853).
Beresina, (d.) is een rivier, die in d. moerassen v. 't Russ. gouvern. Minsk in Litthauwen ontspringt, en na een loop v. 77 geogr. mi.j1
a. d. West-, d. i. rechterzijde in d. Dnjepr valt.
Voor d. afvoer v. graan, hout en zout is alleen
d. Zuidelijke helft geschikt. d. Beresina is
echter vermaard geworden doer d. overtocht
v. 't vluchtende Fransche leger op 26, 27 en
28 Nov. 1812. Bij Studzianka werden onder d.
leiding v. generaal EBLE door d. Nederl. pontonniers onder kapitein BENTHIEN twee bruggen over d. Beresina geslagen. d. Pontonniers
moesten daartoe tot a. d. borst in 't water
gaan, waarin ijsschollen dreven. Slechts 40
Nederl. pontonniers overleefden dezen arbeid,
slechts 7 zagen Nederland weder. d. Overtocht
geschiedde onder 't bombardement en d. gestadigen aanval der Russische legerscharen.
Maarschalk VICTOR verdedigde met een achterhoede v. 4500 man d. bruggen tegen een vijfvoudige overmacht, tot 't gros des legers a. d.
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overzijde was, ging in d. nacht v. 28 Nov.
zelf over en brandde d. bruggen achter zich
af, terwij1 nog duizenden zieken en gewonden
a. d. linker-oever waren. 't Verlies v. Napoleons leger a. menschen, paarden en ammunitie was ontzettend. Men schat 't aantal
omgekomenen bij d. overtocht op 30 000.
Beresna, is een stad met 11 000 inw. in 't
Russ. gouvern. Tsjernigow, a. d. Sosniza, een
tak v. d. Desna, die a. d. linkerzijde in d. Dnjepr
valt. 't Bestaanmiddel der stad is d. landbouw.
Beresow is een stad en verblijf v. ballingen in Siberia, in 't gouvern. Tobolsk, ter
plaatse, waar d. Sostwa in d. Ob valt. Er
wonen 1500 menschen, die meerendeels afstammen v. d. Kozakken, die zich hier in 1593
nederzetten. Jacht, visscherij en pelterij-handel d. bestaanmiddelen. d. Russen beschouwen Beresow als een der ellendigste ballingsoorden. Ostermann, Dolgoroeki en Mentsjikoff
.eindigden hier hun leven.
Berettini, Zie Cortona (Pietro da).
Berg was een hertogdom, tuss. Keulen en
d. Mark, dat in d. 18e eeuw a. d. keurvorst
v. d. Palts behoorde, maar door dezen in 1806,
in ruil voor Anspach, a. Napoleon werd afgestaan, die het met 't hertogdom Kleef, a.
Pruisen ontnomen, a. zijn schoonbroeder Murat,
met d. titel v. hertog v. Kleef en Berg schonk.
Na d. vrede to Parijs, in Mei 1814, kwam Berg
en Kleef a. Pruisen. d. Provincie Kleef-GulikBerg telt bijna een millioen bew. op 158 vk.
geogr. mijl, en is dus zeer dicht bevolkt. d.
Godsdienstvervolgingen in andere landen hebben d. bloei bevorderd v. deze streek, waar
nooit iemand om zijn geloof gemoeid werd.
d. Geheele provincie is bergachtig, rijk a. ijzer,
food on steenkool, en or zijn vele fabrieken,
inzonderheid in 't 'Wupperdal, bij Elberfeld en
Barmen. d. Hoofdstad is Dusseldorf.
Berg (ARASM_RUS V. D.), gab. 20 Feb. 1733,
to Dordrecht, was sedert 1776 predikant bij d.
Nederd. Herv. gemeente to Arnhem en overl.
6 Jan. 1807. Hij was niet alleen gevierd om
zijn kennis en welsprekendheid, maar ook
om zijn dichterlijke gaven, waarom hij in
1773 benoemd was tot lid der commissie ter
vervaardiging v. een verbeterde psalmberijming. Uit zijn bundel , Proeven v. geestelijke
don en liederen" zijn d. schoonste in d. Evan:gelische gezangen opgenomen.
Berg (simoN v. D.), gab. 4 Nov. 1812, to
Overschie, ontwikkelde zich onder d. leiding
v. Van Os tot een voortreffelijk en oorspronkelijk dierschilder. Hij werd lid v. 't Haagsche
,gen. Pulchri Studio. en in 1880 directeur v. 't
Koninkl. Kabinet v. schilderijen to 's Gravenhage.
Berg (FEODOR graaf v.), beroemd Russisch
veldmaarschalk, was afstammeling v. een
Duitsche adellijke familie, heette eigenl. Friedr.
Wilh. Rembert, en werd 27 Mei 1794 op 't
kasteel Sagnitz in Lyfland gab. Hij trad reeds
bij d. bevrijdingsoorlog v. 1812 in Russ. krijgsdienst, woonde d. veldtochten bij tot d. inneming v. Parijs, en keerde als kapitein v. d.
staf der garde terug. Hij maakte zich d. vredestijd ten nutte, om ter plaatse d. meest vermaarde slagvelden v. Europa to bestudeeren,
werd door keizer Alexander tot gewichtige
diplomatieke en strategische diensten gebruikt,
en door keizer Nikolaas bij diens troonsbeklimming in 1825 tot generaal-majoor verheyen. In dien rang bestuurde hij als chef v. d.
generalen staf d. operatien v. Wittgenstein en
Diebitsj in d. oorlog tegen d. Turken, die in
1829 met d. vrede to Adrianopel eindigde. In

d. Poolschen opstand v. 1830 bestuurde hij d.
slag bij Ostrolenka en d. bestorming v. Warschau. Onder zijn bestuur werden nauwkeurige topographische kaarten v. Polen en andere
deelen v. 't Russ. rijk vervaardigd. In d. Krimoorlog v. 1854 en 1855 werd hem d. verdediging der Oostzee-provincien opgedragen, en hij
kweet zich v. deze taak zoo goad, (lat. hij tot
gouverneur-generaal v. Finland werd benoemd.
Door zijn gestrengheid maakte hij zich daar
zeer gehaat, en ook in Polen, waar hij d. onlusten v. 1863 bedwong, en tot zijn dood (18
Jan. 1874) 't stadhouderschap bekleedde, is hij
berucht geworden door d. onverbiddelijke hardvochtigheid, waarmede hij 't plan volvoerde
om dat land geheel tot een Russische prov.
to maken.
Bergamo, oudtijds Bergamum, is d. hoofdstad der Ital. prov. v. dien naam, in Lombardia,
in een heuvelachtige streek, tuss. d. rivieren
Brembo en Serio en a. een kruispunt v. spoorwegen. Zij is d. zetel v. een bisschop, heeft
een schilder- on beeldhouw-academie, een museum., een lyceum met een rijke boekerij, vele
fabrieken en 40 000 inwoners. Onder d. 65 kerken
on kapellen munten door ouderdom, schoonen
bouwtrant en schilderijen voornamelijk uit d.
s. Maria-Maggiore, d. oude Ariaanscho kerk
s. Alessandro della Croce en d. s. Bartolommeo.
Beroemd is d. Bartholomaeus-jaarmarkt, die
daar in Augustus in d. voorstad s. Leonardo
gehouden wordt on die, volgens overlevering,
reeds in d. 10e eeuw bestond. d. Prov. Bergamo
is 51 vk. geogr. mijl groot, heeft bijna 400 000
bew. en bestaat voorn. uit nitloopers v. d.
Rhetische Alpen, met schoone dalen, doorstroomd v. d. Oglio, on t. Z.-W. begrensd door
d. Adda.
Bergamot is een goliefde verscheidenheid
v. peren, die nagenoeg rond en geelachtig
groan zijn, on zich door sappigheid on aangenamen smaak, maar vooral door welriekenden geur onderscheiden. d. Boomen zijn
niet zeer groot on willen op een koude standplaats niet wel gedijen. Volgens sommigen
heeten zij naar Bergamo in Lombardia, volgens anderen naar Bergama in Klein-Azia
Bergamot-olie wordt door uitpersing of
afrasping verkregen uit d. schil v. Citrus Bergamium Risso. Zij is een aetherische olio v.
0,86 a 0,88 s. gew., oplosbaar in zuiveren alkohol, on gretig om zich met d. zuurstof to verbinden, waarom zij in goedgesloten flesschen
moat bewaard worden. Wegens d. fijnen geur
is zij v. hooge waarde voor d. parfumerie.
Haar kookpunt is 183° C.
Bergasse (NicoLAs), gab. to Lyon in 1750,
studeerde in d. rechten, werd advocaat en
vestigde d. algemeene opmerkzaamheid op zich
door 't beruchte proces v. d. dichter Beaumarchais tegen d. bankier Kormann. Bij d.
eerste Staatsomwenteling werd hij door Lyon
naar d. Nation. Vergad. afgevaardigd, maar
wijl hij zich tegen d. geweldige maatregelen
on tegen d. uitgifte der assignaten verzette,
liep zijn leven gevaar, d. val v. Robespierre
verloste hem uit d. kerker, en sedert trok hij
zich uit 't staatsleven terug, on schreef hij d.
door rijkdom v. oorspronkelijke denkbeelden
on schitterenden stijl uitmuntende werken:
„Sur l'influence de la volontO et sur l'intelligence" (1807) on „Essai sur la propriete" (1821).
overl. 29 Mei 1832.
ergblauw is een verfstof, bestaande uit
fijn gemalen koperazuur, een natuurlijk voorkomend koolzuur koperzout. Wegens d. hoogen
prijs wordt deze verfstof veel nagemaakt on
onder d. naam v. bergblauw, min.eraal- of
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bremer-blauw in d. handel gebracht. Deze soort
wordt verkregen door een kokende oplossing
v. zwavelzuur koperoxyde (kopervitriool), v.
1,32 s. gew., to vermengen met een kokend
warme chloorcalcium-oplossing, v. 1,38 s. gew.,
waardoor een groene oplossing v. koperchloride
ontstaat, terwijl zwavelzure kalk (gips) nederslaat. d. Heldere oplossing wordt nu met kalkmelk vermengd, d. daardoor ontstaande nederslag met potaschloog gewreven en met kopervitriool en salammoniak (chloor-ammonium)
vermengd, waardoor een fraai blauwe stof
ontstaat, die door filtreeren v. d. vloeistof
afgezonderd, met regenwater wordt uitgewasschen, gedroogd en fijn gewreven. Doze blauwe
verfstof bestaat dan voornamelijk uit koperoxydehydraat met koolzuur koperoxyde en
koolzure kalk, en is derhalve in samenstelling
geheel verschillend v. 't koperzuur (koolzuurkoperoxyde).
Bergen zijn in 't algemeen d. merkbare
verhevenheden v. d. oppervlakte der aarde;
meer bijzonder noemt men een geringe verhevenheid, hoogte, een aanmerkelijkei berg,
zoodat dan een berg een verhevenheid is, die
ten minste een zeshonderd M. boven d. omgeving uitstrekt. Aan een berg onderscheidt
men d. top, d. voet, d. hellingen en d. wanden.
d. Top of kruin heat 't bovenste deel on is
vlak of eenigszins bol of spits, in welk laatste
geval d. berg ook welk piek of naald hoot;
een vlakken, breeden on langen bergtop noemt
men tafelberg, bergvlakte of plateau. d. Rolling
v. d. berg of d. hoek, onder welken daze zich
uit d. vlakte verheft, is a. d. voet gewoonlijk
't geringst. Zulk een helling wordt reeds stark
geacht, als die 7 of 8 graden bedraagt, on dan
als d. grootste helling voor rijwegen aangemerkt; d. grootste helling, die lastdieren beklimmen kunnen, is v. 15 graden; dan noemt
men d. berg steil. Klimt d. helling tot 45
graden, dan is 't d. mensch onmogelijk d. berg
recht naar boven to bestijgen. Alleenstaande
bergen of heuvelen treft men slechts zelden
aan; gewoonlijk zijn er vele bijeen, on raken
zij elkander met hunne grondvlakten. Zulke
reeksen of groepen v. bergen noemt men bergketenen on gebergten. d. Hoogste punten v.
een gebergte, die in een gelijke richting voortloopon, zonder door aanzienlijke diepten merkbaar to worden doorsneden, noemt men hoofdketen, bergrug, ook wel juk, of als zij getand
schijnen, kam. Daar, waar 't gebergte ter
wederszijde naar d. vlakte afdaalt, zijn d. hellingen, waardoor d. breedte bepaald wordt.
Waar d. hellingen d. vlakte aanraken, daar
is- d. voet.
Wanneer men d. zijden of hellingen, zonder
op hare oneffenheden to letten, als vlakten
beschouwt, die zich rechtlijnig v. d. kam of
d. kruin tot d. voet uitstrekken, bedraagt hare
helling ongeveer 2 tot hoogstens 6 graden.
Bij d. Noordelijke zijde der Pyrenean is d.
helling 3 b, 4 graden; a. d. Zuidelijke zijde
der Alpen, tot a. d. vlakten v. Piemont en
Lombardie, bedraagt d. sterkste helling 3 114
graad. Doch zulk een helling is samengesteld
uit een menigte bijzondere afdalingen; en wie
't gebergte beklimt, moet, eer hij d. kruin bereikt, een menigte hellingen, die veel steiler
zijn, op- en afgaan. Gewoonlijk is ook d. algemeene helling a. d. eene zijde sterker dan a.
d. andere. d. Rug v. een keten heeft in zijn
lengte niet overal dezelfde hoogte, maar buigt
zich op vele plaatsen benedenwaarts, ofschoon
nimmer tot gelijke diepte met d. voet v. 't
gebergte; waar dit geschiedt, is 't einde v. d.
bergketen, en daartegenover is 't begin v. een
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nieuw gebergte. d. Hellingen v. d. bergrug
worden door d. dalen, die d. bergen tot a. hun
voet doorsnijden, in versch. bergmassa's gescheiden, die takken of armen genoemd worden,
met betrekking tot 't hoofdgebergte, waarvan
zij zich uitbreiden. d. Hellingen v. twee naburige takken vormen d. eigenlijke wanden
v. 't daar tusschen gelegen dal en stuiten
omlaag in een min of meer gebogen lijn, die
men d. dalweg noemt, on die meestal in d.
lengte door een beak of rivier doorstroomd
wordt. Wanneer een tak v. een gebergte zich
tot a. zee uitstrekt, noemt men dit deel een
voorgebergte.
d. Takken of armen zijn door kleine dalen,
valleien, diepten en kloven, weder in bijtakken
gedeeld. Voorts onderscheidt men hoofd- en
zijdalen. Onder hoofddalen verstaat men die,
welke een groot deel v. 't bergland, in evenwijdige richting met d. bergketen doorloopen.
Zijdalen zijn zulke, die met d. takken of armen
dezelfde richting hebben. Gewoonlijk zijn d.
aanvangspunten v. twee dalen, die a. d. beide
afhellingen ongeveer tegenover elkander liggen, niet ver v. elkander verwijderd, en d. rug
bevat daar eon verdieping, die bergpas (Joch,
Col, Breche, Port, Puerto) genoemd wordt. Bijna
altijd bestaat een dal uit een reeks v. verwijdingen on vernauwingen, uit bekkens, kommen,
bassins on dal-engten samengesteld.
Een algemeen overzicht v. d. globe overtuigt ons, dat in d. Jigging der gebergten on
bergketenen zekere orde on regelmaat is op
to merken. Zeer weinige bergen verheffen zich,
zooals d. Piek v. Teneriffe, op zich zelf staand
tot een aanmerkelijke hoogte. Veelal loopen
ketenen evenwijdig a. elkander, on zeer dikwijls in d. richting v. d. meridiaan (meridiaangob.) minder talrijk in d. richting v. 0. n. W.
(parallel-gab.). Men kan sommige centraalpunten onderscheiden, vanwaar uit d. ketenen
zich vertakken met onderling verband. Men
moet hierbij in aanmerking nemen, dat ook
op d. zeebodem d. bergketenen zich voortzetten,
al verheffen d. toppen zich niet boven d. oppervlakte des waters. In Europa kan men als
zulke centraalpunten d. Alpen on d. Kaukasus
beschouwen. d. Alpen omsluiten met een boog
Italie en d. Adriatische zee, zijn door d. Julische Alpen met d. Balkan en door d. Norische
Alpen met d. Karpathen verbonden, die bij
d. IJzeren poort alleen door d. Donau v. d.
Balkan gescheiden zijn, en in 't N.-W. door d.
Sudeten met d. Boheemschen ketel verbonden
zijn. d. Zuidpunt v. 't Bohemerwoud is slechts
door d. Donau bij Linz v. d. Steyer-Alpen gescheiden, en richt zich a. d. N.-W. zijde door
't Fichtel-geb. en 't Thuringerwoud naar d.
Harz. Door Z.-W.-Duitschland dalen d. uitloopers der Alpen terras-gewijze of volgens
d. loop v. d. Rijn, die N.-waarts tuss. 't Schwarzwald en d. Vogezen vloeit. d. Vogezen vertakken zich N.- en W.-waarts door Frankrijk
on zijn a. d. Zuidpunt verbonden met d. Jura,
een kalkgeb., dat tegen d. Westhelling der
Alpen steunt, en verbonden is met d. Cevennen,
die zich tot a. d. Pyrenean uitstrekken, d.
keten, die als d. tronk v. 't bergketen-stelsel
v. 't Iberische schiereil. to beschouwen is. d.
Balkan is alleen door d. Hellespont, tuss. Gallipoli en Broessa, v. 't Taurische geb. in KleinAzie gescheiden, terwijl 't Klein-Aziatisch
bergstel8e1 in Armenia met d. Kaukasus samenkomt. d. Kaukasus is door landruggen
zoowel N.-Oostelijk (in d. richting v. d. bonedenloop v. d. Wolga) met 't Oeralisch gob.
verbonden, als N.-W. (in d. richting v. d,
Dnjepr on d. Waldai-hoogte) met d. Skandi-
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navische geb. Op dergelijke wijze kan men
zich een samenhangend beeld v. d. Aziatische
gebergten vormen. d. Reeds genoemde Taurus strekt zich, zoowel Z.-0. langs d. Euphraat en d. Perzische golf tot a. d. bergketenen uit, die a. d.. linker-oever v. d.
Indus 't natuurlijk bolwerk v. Indio zijn, als
N.-0. bezuiden d. Kaspische zee tot a. d.
Hindoe-Koh (Indischen Kaukasus). Van dit
brandpunt uit gaat d. ontzaggelijke Rimelayaketen en 't Thibetamsch geb. tot naar
't verre Oosten en d. steile Beloer-tagh naar
't N. Van d. Beloertagh gaan N.-Oostelijk als
bergrand v. Mongolie d. Groote en d. Kleine
Altai, 't Sajanisch en Daoerisch geb. tot a. d.
uiterste deelen v. Kamsjatka, waar d. Aleoeten of Vossen-eilanden als d. verbinding to
beschouwen zijn met d. Andes-keten, die Amerika v. d. Noord- tot d. Zuidpunt v. d. Grooten oceaan scheidt.
d. Wetenschap, die d. bestanddeelen der
bergen leert onderscheiden, heat geognosie en
die, welke 't ontstaan en d. vorming der bergen
behandelt, heat geologie.
Hier volgt een hoogte-opgaaf v. eenige der
meest bekende bergen, deels naar geometrische,
deels naar barometrische waarnemingen berekend, en uitgedrukt in Parijsche voeten (die
325 mM. groot zijn, zoodat 308 Par. voet = 100
M. is).
d. Witte berg bij Praag, volg. Hallaschka 1015
d. Windberg bij Tharand, volg. v. Dechen 1069
d. Lilienstein in Saks. Zwitserland, volg
1183
Berghaus
d. Slotberg bij Teplitz volg. Berghaus 1238
d. Koningsstoel in d. Palz,
'
volg. Andre
1337
de Gy.
d. Kiffhauser in Thfiringen, volg. d. Char1451
pentier
d. Winterberg in Saksen, volg. Berghaus 1599
d. Tabor in Palestina, volg. Erdl . . . 1747
d. Koperberg in 't Ertsgeb., volg. Hal2551
laschka
2555
d. Olijf berg bij Jeruzalem, volg. Erdl
d. Duivelsberg a. d. K. d. Goode Hoop,
3108
volg. Burchell
d. Hekla op IJsland, volg. Powelsen .
3120
d. Sneeuwkop in 't Thilringer-woud, volg
3141
Encke
d. Vesuvius, volg. Bylandt-Palsterkamp 3152
3333
d. Snowdon in Wales, volg. Roy . .
d. Tafelberg a. d. K. d. Goode Hoop, volg
3358
Burchell
3.569
d. Brocken of Bloksberg in d. Harz .
d. Fichtelberg in 't Ertsgeb., volg. v
3822
Dechen ..... . . .
d. Goenong-api op d. Banda-eil., volg
3919
Olivier
d. Ben-Nevis in Schotland
d. Puy-de-Dome in Auvergne, volg. Cas4902
sini
5526
. Col-di-Tenda in Piemont
d. Piek v. Tidor in d. Molukken, volg
Olivier
6003
d. Olympus in Thessalia, volg. Bernouilli 6120
d. Washington in 't Alleghany-geb. . . 6240
d. Adamspiek op Ceylon, volg. Davy . 6262
d. Mont-d'or in d. Cevennen, volg. Cas6288
sini
d. Parnassus in Hellas, volg. Peytier
7569
d. Snehattan in Noorwegen, volg. v. Buch 7620
d. Gran Sasso in d. Apennijnen, volg
8255
Schuckburgh
8312
d. Faulhorn in d. Berner Alpen . . .
8400
d. Monte rotondo op Corsica
d. Canigou in d. Pyreneen, volg. d. Char8580
pentier
8587
d. s. Gothard in Zwitserland
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d. Pic de Bigorre in d. Pyreneen, volg
Charpentier
8958
d. Budis in Zevenbergen
9000
d. Vulkaan Awatsja in Kamsjatka, volg
Lamanon
9006
d. kleine Ararat in Armenie, volg. Parrot 9561
d. Etna op Sicilia, volg. Saussure 10281,
volg. Smyth
10874
d. Montperdu in d. Pyreneen, volg. Charpentier
10182
d. Maladetta in d. Pyreneen, volg. Ch.arpentier
.
. . . .
10722
d. Jamespiek in d. Rock-Mountains, volg 10781
James on Long
d. Ardjoeno op Java, volg. Reinwardt en 1
Blume
10918
d. Cumbre de Mulhacem in d. Sierra 11000
Nevada
d. Piek v. Teneriffe, volg. Humboldt .
11454
d. Mount-Cook op Nieuw-Zeeland . .
11600
d. Gross-Glockner in Tyrol, volg. v. Hohenwart
11982
d. Ortlerspits in Tyrol, volg. v. Weldon 12059
d. Ophir op Sumatra, volg. Marsden . . 12160
d. Schreckhorn in Zwitserl., volg. Tralles 12560
d. Monnik in Zwitserl. volg. Tralles . . 12663
d. Jungfrau in Zwitserl., volg. Tralles . 12856
d. Finster-Aarhorn, in Zwitserl. volg
Tralles
13234
d. Mauna-Kea op Nieuw-Zeeland . .
13393
d. Monte Rosa in Piemont, volg. v. Welden 14222
d. Egmontsberg op Nieuw-Zeeland, volg 14373
Forster
d. Kashbek in d. Kaukasus
14394
d. Mont-blanc, in d. Grajische Alpen bez
't m. v. Geneve
14811
d. Mowna-Roa op Owyhee, volg. 0. v
Kotzebue
14893
d. Demavend in Perzie, volg. Shiel .
15000
d. groote Ararat, in Armenie, volg
Parrot
16254
d. Popocatepetl, vulkaan, in Mexico .
16584
d. Kenia in Afrika
d. Eliasberg, in Alasjka, volg. Quadra on 1
Galm
16974
d. Piek v. Orizaba in Mexico, volg. Humo lid tna and si aro,
17371
d. bK
li
in Afrika . . . . . 17550
d. Cotopaxi in Columbia, volg. Humboldt 17712
d. Chimborasso, volg. Humboldt . . . 20094
d. Djoenli, in 't Himalaya-geb., volg
Herbert
20569
d. Nevado de Illimani in Bolivia volg 22704
Pentland
d. Nevado de Sorata, in Bolivia volg
Pentland
23694
d. Dhawalagiri in 't Himalaye-geb., volg.
26264
2
Blake
d. Kindsjinjinga in Thibet
26400
d. Mount-Everest in Thibet . . . . . 27200
Doze laatste (= 8840 M.) is dus d. hoogste
der tot dusverre gemeten bergen.
Bergen, d. hoofdstad v. 't stift v. dien naam,
in Noorwegen, ligt a. d. Waag, een golf der
Noordzee. Zij is d. volkrijkste stad v. Noorwegen, ligt op een voorgebergte, a. drie zijden
door d. zee en a. d. N.-O.-zijde door bergen v.
700 M. hoog omgeven. Door d. invloed v. d.
Golfstroom is 't klimaat zeer zacht, maar
valt er zooveel regen, dat men spottend zegt:
„Regent 't nog to Bergen?" Er zijn 42 000 inw.,
een bisschopszetel, een cathedraal-, vier triviaal-, eon zeemans- en veel lagere scholen,
drie openbare boekerijen en een kabinet v.
naturalia. d. Stad drijft een aanzienlijken handel in balken, masten, teer, traan, huiden on
stokvisch; d. haven wordt door Hollanders,
Engelschen on Zweden druk bezocht. 't Stift
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Bergen, door 290 000 menschen bewoond, heeft
een woeste natuur ; vele baaien, fjorden geheeten, vaak door steile rotsen omgeven, dringen
70 a 80 KM. diep 't land in tot a. d. voet v. 't
gebergte, dat zich in d. SkagstOls-Tint tot
2600 M. verheft. Landbouw is er weinig, d.
bosschen zijn grootendeels verbruikt. Eenige
veeteelt, veel visscherij en mijnontginning,
vooral ijzersmelterij, zijn er d. bestaanmiddelen.
Bergen of Mons is een stad in d. Belgische prov. Henegouwen, d. hoofdplaats v. 't
arrondissement Bergen, ligt op een hoogte a.
d. riv. d. Trouille, a. d. spoorweg v. Brussel n.
Parijs, en telt 30 000 inw. Er zijn fabrieken
v. linnen, kanten en aardewerk; ook is er
veel handel in koren, steenkolen, ijzer en vee.
Een kanaal (Canal de CondO) verbindt d. stad
met d. Schelde. d. Waltrudis-kerk, v. 1460 t.
1589 gebouwd, is een kunstgewrocht, en 't
stadhuis met een hoogen toren, uit 't midden
der 15e eeuw niet minder. Voorheen was daze
stad een belangrijke vesting. In 1572 werd zij
door graaf Lodewijk v. Nassau, broader v.
Willem I, overrompeld ; doch door Alva bij
verdrag hernomen. Meermalen werd zij door
d. .Franschen belegerd. Bergen was eertijds
een graafschap en d. zetel der graven v. Henegouwen.
Bergen is een dorp in Noord-Holland, t.
N. v. Alkmaar, met ruim 1300 inw., vermaard
door d. overwinning, daar op 19 Nov. 1799,
door d. Nederlanders en Franschen onder gen.
BRUNE op d. Engelschen en Russen, die onder
gen. HERMANN to snel vooruitrukten, behaald.
't Dorp heeft een schoon bosch; en in d. nabijheid is 't bedijkte maar d. Zijpe, in 1597 drooggemaakt, en in zeer goad bouw-, teel- en weiland veranderd.
Bergen is een gemeente met ruim 5000
inw. in Limburg, 5 uur gains t. N.-W. v.
Venloo, en bevat d. dorpen Bergen, Afferden,
Helen en Well.
Bergen-op-Zoom is een stad a. d. Zoom
en a. d. spocrw. naar Zeeland, nabij d. Oosterschelde, in d. prov. Noord-Brabant, die
vroeger d. „Onoverwinnelijke" word genoemd,
maar in 1747, na eon gebrekkige verdediging, in handen der Franschen viel. Zij werd
voor een der sterkste vestingen v. Nederland gehouden, maar is thans buiten d. verdedigingslinion gelegen. Zij was d. hoofdplaats
v. 't markgraafschap Bergen, dat tot 1795 door
't keurvorstelijk huis v. Palz-Beieren, als een
leen v. Brabant, onder d. oppermacht der
Algemeene Staten, bezeten word. Bergen-opZoom ligt 7 uur W. ten Z. v. Breda, on bijna
even zoo ver N. ten W. v. Antwerpen. d. Stad
heeft vier poorten en een goede haven, door
welke zij met d. Schelde gemeenschap heeft.
Zij telt 11 000 inw., die meest hun bestaan
vinden door d. doorvoer-handel, scheepvaart,
d. visscherij en 't garnizoen. d. Ansjovis on
d. bot, die in d. nabijheid gevangen wordt,
houdt men voor d. beste. Er zijn ook bierbrouwerijen, leerlooierijen, pottebakkerijen en
zeepziederijen. 't Oude Markiezen-hof heeft een
toren, die boven dikker is dan beneden. 't
Stadhuis is een merkwaardig gebouw, waarin
d. afbeeldsels der heeren en markgraven v.
Bergen-op-Zoom bewaard worden. d. Gewezen
vestingwerken waren een meesterstuk v. Coehoorn, en om 't mijnenstelsel vermaard.
Bergen (GERARDUS v.) was stads med.
doctor te Antwerpen, waar hij in 1583 overt.
Van hem zijn d. geschriften : „Comm. d. Herba
Panacea. De Praeservatione et Curatione Morbi
Irticularis et Calculi" (1563, bij Plantijn); „De
Pests praeservatione" (ibid. 1565); „De Con-
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sultationibus Medicorum et methodicae Febrium curationis commentar." (ibid. 1586).
Bergen (ADR. JANSZ. v.), turfschipper uit
d. Leur bij Breda, die zich reeds onderscheiden
had bij _d. aanslag op Geertruidenberg in 1573,
hielp Maurits bij d. verrassing v. Breda op
3 Mrt 1590, door Heraugieres manschap onder
in zijn turfschip te bergen, en bevorderde
door zijn tegenw. v. geest 't gelukken der
onderneming. Hij werd daarvoor door d. Prins
rijkelijk beloond, en genoot tot zijn dood in
1601 eon lijfrente.
Bergen (DIRK v.), omstr. 1645 to Haarlem
geb. en naar gissing in 1689 overt., was een
leerling v. Ad. v. d. Velde, on schilderde in
diens Stijl, soms ook in dien v. N. Berchem,
landschappen, met vee gestoffeerd. Zijn koloriet is aangenaam en gloeiend als dat zijns
meesters, on ofschoon hij d. hoogte v. dezen
niet bereikte, heeft hij groote verdiensten in
teekening en in malsche penseelsbehandeling.
Omstr. 1675 heeft hij Engeland bezocht, en
veel to London geschilderd. 't Museum to Amsterdam bezit twee zijner werken, in d. manier
v. v, d. Velde; 't museum Boymans een; d.
Louvre twee, uit zijn laatsten tijd. Op d. verkoopingen golden zijn schilderijen omstr. f 500.
Zijn monogram is D. v. B.
Bergen (EDUARD v.), gel). 6 Sept. 1853 to
Antwerpen, studeerde daar op 't Athenaeum,
en werd er in 1877 commandant der havenpolitie. was medestichter v. d. letterk.
kring „d. Eigenaardigen" en heeft zich jegens
d. Vlaamsche letterk. verdienstelijk gemaakt
door 't schrijven v. „d. Vlaamsche beweging"
(1872); ,Breydel en De Coninck" (1873); „Marnix
V. s. Aldegonde" (bekr. in 1875)•, „d. Spaansche
Furie" (1876) en „Rubens jeugd" (1877).
Bergenroth (Gum AD.), geb. 26 Febr. 1813,
to Oletzko in Oost-Pruisen, studeerde to Koningsbergen in d. rechten, trad in d. staatsdienst, maar werd om zijn deelneming a. d.
volksbeweging v. 1848 ontslagen, week in 1850
uit naar California, wijdde zich later a. historische en oudheidk. studien, onderzocht in
Engeland d. archieven, en reisde in 1860 naar
Simancas in Spanje, om daar voor rekening
v. 't Britsch gouvernement d. archieven to
onderzoeken, voor zoover die betrekking hebben op d. Eng. gesch. Hij legde d. resultaten
v. dezen arbeid neder in zijn work: „Calendar
of letters, despatches and state-papers" (3 dln,
1862-1868) en overt. to Madrid, 13 Febr. 1869.
Berger (JACQUES), historieschilder, werd to
Chambery in Savoye geb., was leerling v.
L. Pecheux en vertoefde to Rome in zeer behoeftige omstandigheden, tot lord Bristol hem
in 1786 een pensioen verleende en vijf zijner
schilderijen tot een aanzienlijken prijs kocht.
Sedert schilderde hij met roem allegorische
en historische tafereelen, waaronder uitmunten: „Amor, met dichtgebonden oogen, door
d. dwaasheid geleid"; „Episode uit d. zondvloed", met levensgroote beelden, en „d. Geboorte v. Christus", die 't hoogaltaar der hoofdkerk v. Chambery versiert. Hij werd professor
a. d. kon. academie v. beeldende kunsten to
Turin, en overt. daar in 1823. Berger stelde
zich Caravaggio en Valentin ten voorbeeld,
was een getrouw navolger der natuur, toonde
veel smaak in 't schikken der draperien, die
hij uitmuntend schilderde, doch volgde d.
natuur te slaafs, veredelde noch hare vonmen, noch d. karakters. Hij werd in Italie,
met Casper Landi, als d. beste kolorist v. zijn
tijd beschouwd, en schoon hij in 't begin d.
vleesch-tinten te grauw schilderde, wist hij
dat gebrek in 't vervolg te verbeteren.
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Berger (JOH. ERICH v.), geb. in 1772 te
Faaborg op Filnen, studeerde te Kopenhagen,
GOttingen en Jena, genoot ook 't onderwijs
v. GAUSS en was v. 1814 tot a. zijn dood in 1825
hoogl. in d. sterrekunde en in d. wijsbegeerte te
Kiel. Zijn hoofdwerk is: „Allgemeine Grundzilge der Wissenschaft" (4 din 1817 t. 1827).
Berger (LuDwm), een componist en virtuoos, werd 18 Apr. 1777 te Beriijn geb.; hij
studeerde onder d. leiding v. d. kapelmeester
Giirlich en v. Clementi. Hij vertoefde tot
1812 te s. Petersburg, waar hij naam maakte
door zijn pianoforte-spel, ging toen naar Londen, vanwaar hij in 1815 naar Beriijn terugkeerde. Hij overl. daar 16 Febr. 1839. Onder
zijn leerlingen behooren Felix MendelsohnBartholdy en Wilhelm Taubert.
Berger (JOHAN NEPOMUK), geb. 16 Sept.
1816, te Prosznitz in Moravie, studeerde te
Olmutz en te Weenen in d. rechten; hij nam
door woord en schrift ijverig deel a. d. yolksbeweging v. 1848, werd naar 't Frankforter
Parlement afgevaardigd, waar hij een der bekwaamste redenaars der linkerzijde was, yestigde zich daarna als advocaat te Weenen,
werd er in 1861 lid v. d. gemeenteraad, in 1863
v. d. rijksraad en v. 1867 t. 1870 minister zonder portefeuille, en overl. 9 Dec. 1870. Hij verloochende nimmer zijn vrijzinnige gevoelens,
verzette zich met nadruk en good gevolg tegen
willekeur en misbruik v. gezag, bracht vaak
zaakrijke en afdoende rapporten uit, en schreef:
„Die Preszfreiheit" (1848); „Kritische Beitrage
zur Theorie des Privatrechts" (1856) en „Ueber
die Todesstrafe" (1864).
Bergerac is een arrond.-hoofdst. in 't
Fransche depart. Dordogne, met 12 000 inw.,
eenige fabrieken en vool handel in d. smakelijken Bergerac-wijn, witte en roode, die a. d.
oevers der Dordogne groeit, en op sommige
plaatsen v. Frankrijk ook wel petit Champagne
genoemd wordt.
Bergers (CATHARINA), gehuwd met d.
Utrechtschen burgemeester Jan v. Leemput,
en daarom doorgaans TRUN VAN LEEMPUT genoemd, stelde zich in 1577 na 't vertrek der
Spaansche bezetting a. 't hoofd der Utrechtsche vrouwen, om 't Kasteel Vreeburg, vanwaar uit d. stad zoolang bedwongen was, te
sloopen. Op haar voorbeeld toog alle man a.
't werk, en er bleef v. 't bolwerk der tirannie,
waarbinnen men nog gevangenen en allerlei
foltertuig vond, goon steen op d. ander.
Bergeyck (ARNOLD v.) teekende zich ORIDRYUS. Hij was te Bergeyck in N.-Brabant
geb., studeerde te Leuven, had sedert 1630
een school te Enghien, en overl. daar in 1633.
Hij was d. schrijver v. een Grieksche spraakkunst, die in 1636 te Parijs door D. SYLVIUS
is uitgeg.
Bergfalk (PER ERIK), geb. 4 Febr. 1798 to
Oefver-Selo in 't Zweedsche gewest SOdermanland, studeerde to Upsala in d. rechtsgeleerdheid en was v. 1838 t. 1861 hoogl. in d.
staathuishoudkunde. Om zijn grondige kennis
v. d. geschiedenis v. 't staatsrecht on d. grondwet v. Zweden word hij vaak in commission
benoemd tot 't ontwerpen v. staatswetten.
Hij schreef bij voorkeur staathuishoudk. monographien, zooals: „Om Svenska jordens beskattning" (1832); „Om Svenska Postvasendets
uppkomst och utbildung" (1859) on „Bidrag
tin handelskrisernas historia" (1859).
Berggroen of Hongaarsch groen
komt in d. natuur voor in koper bevattend
water in d. mijnen to Neusohl in Hongarije
on in malachiet, maar wordt ook kunstmatig
bereid door een oplossing v. salpeterzuur
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koper to vermengen met een oplossing v.
soda in zulk een verhouding, dat curcumapapier daardoor bruin gekleurd wordt. 't Komt
in d. handel als fijn poeder voor waterverf
en in korreligen staat voor olieverf.
Bergh (PIETER THEOD. HELVETIUS V. D.),
geb. 13 Feb. 1795 to Zwolle, werd ambtenaar
bij 't gouvernement v. Z.-Holland, maar werd
door oogziekte aangetast, zoodat hij zijn betrekking moest nederleggen on later geheel
blind werd. Hij overl. to 's Gravenhage, 10
Oct. 1873. Hij was d. schrijver v. 't blijspel
„d. Neven", dat met buitengewonen bijval
werd ontvangen on in 1858 d. derden druk
beleefde ; men vergeleek 't met Molieres kunstgewrochten, on noemde het 't eenige Nederl.
blijspel. Toen d. dichter daarop echter in 1842
„d. Nichten" liet volgen, werd dit ongunstig
beoordeeld, en waagde hij zich a. dit genre
niet weer. Hij schreef ook: ,Eon theepraatje"
(1828); „Hieronymus Jamaar" (1838) on „Proza
en poezie" (3e dr. 1863).
Bergh (SAM. JOH. V. D.), geb. 10 Jan. 1814
to 's Gravenhage, genoot daar onderricht op
't gymnasium, on werd opgeleid voor d. handel
in drogerijen, maar legde zich met ijver toe
op letterk. studion, en ontwikkelde zich tot
.een geestdriftig, zoetvloeiend en vruchtbaar
dichter. Van zijn werken zijn d. voorn. „Liederen v. Anakreon" (met J. J. L. Ten Kate,
1837); „Voor mijn Vaderland" (1848); „Balladen
en gedichten" (1852); „Nieuwe gedichten"
(1856); „Fantazie on leven" (1859) en „Uit mijn
Zomer; poezie" (1868). Hij gaf ook welgeslaagde vertalingen v. Moore, v. Byron, v.
Longfellows „Evangeline" on v. Tennysons
„Henoch Arden". Hij overl. in Dec. 1868.
Bergh (LAUR. PHIL. CHARL. V. D.), geb. 20
Juni 1815, to Dusseldorf, studeerde to Utrecht
in d. rechten, on volgde Bakhuyzen v. d.
Brink op als rijks-archivaris. Van zijn talrijke
geschriften zijn d. belangrijkste : „Nederl.
volksoverleveringen on godenleer" (1836);
„Strafvordering in Gelderland, Holland en.
Zeeland, in d. 13e on 14e eeuw" (1843); „Gedenkstukken uit d. archieven to Rijssel"
(3 din, 1842-1847); ,Armoede, overbevolking
en kolonisatie" (1846); „Proeve v. een kritisch
woordenboek der Nederl. mythologie" (1846);
„Grondtrekken der Nederl. wapenkunde" (1847) ;
„Roman v. Heinric on Margriet v. Limborch"
(1847); „'s Gravenhaagsche bijzonderheden" (2
stn, 1857 on 1859) on „Oorkondenboek voor
Holland on Zeeland" (1868 e. v. v.). Hij overl.
17 Sept. 1887.
Berghaus (HEINR. KARL), geb. 3 Mei 1797
to Kleef, werd reeds onder d. Fransche overheersching tot ingenieurs-diensten bij 't leger
gebruikt, vond daardoor gelegenheid om zich
praktisch in 't opmeten v. landen, trigonometrie en hoogte-metingen to bekwamen, on
ontwikkelde zich alzoo tot een voortreffelijk
ontwerper v. landkaarten. In Pruisischen dienst
arbeidde hij a. 't ministerie v. oorlog voor d.
trigonometrische opmeting v. 't land; in 1824
werd hij hoogleeraar in d. toegepaste wiskunde
a. d. academie v. bouwk. to Berlijn en in 1836
directeur der geographische school to Potsdam.
Hij overl. to Stettin, 12 Febr. 1884. Hij heeft
een groot aantal kaarten, aardrijksk. werken
on monographien uitgegeven, waarvan d.
voorn. zijn: „Atlas v. Azio in 18 bladen"
(1833-1843) ; thysikalischen Atlas in 93 bladen" (een uitnemend werk, dat een nieuw
tijdperk in 't kaartteekenen deed ontstaan on
in 1849 ten tweeden male werd uitgeg.);
„Allgemeine Lander- u. VOlkerkunde" (5 dln);
„Grundrisz der Geographie"; „Was man von
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der Erde weisz" (4 dln 1860) en „Briefwechsel
m. A. v. Humboldt" (3 din, 1863).
Berghe (PIETER V. D.) leefde tegen 't einde
der 17e eeuw te Amsterdam, en heeft zich
roem verworven als teekenaar en graveur,
ook in zwarte kunst; hij woonde eenigen tijd
te Hamburg en in Frankrijk, waar hij zich
DE BERGE noemde. Hij bewerkte zinnebeeldige
en geschiedkundige voorstellingen, naar eigen
teekeningen en naar die v. de Lairesse. Hij
heeft versch. portretten geteekend, o. a. dat
v. Maria de Wilde. Een zeer schoone gravure
met gevogelte, in zwarte kunst, wordt a. hem
toegeschreven. In 't berijmd tooneelwerk v.
H. v. Halmael, vindt men prenten v. hem,
met d. spreuk : Purgat et ornat. Zijn voorn.
werk was echter een stel platen voor 't te
Amsterdam uitgeg. werk „Theatrum Hispaniae", dat in 57 platen gezichten v. steden en
paleizen in Spanje voorstelt. Heinecke beschrijft een aantal zijner gravuren.
13erghen2, zie Berchem.
Berg.k (wILH. THEOD.), geb. 20 Mei 1812, to
Leipzig, werd in 1840 hoogl. in d. Oude talon
to Marburg, in 1852 to Freiburg en in 1857 te
Halle. In d. woelige dagen v. 1848 en 1849
was hij afgevaardigde naar 't Parlement te
Frankfort, en verzette hij zich met kracht
tegen reactionaire maatregelen. Hij overl. to
Ragatz, 20 Juli 1881. Behalve critische uitgaven v. classieken on opstellen in philologische
tijdschriften schreef hij : „BeitrAge zur lateiniSchen Grammatik" (1870); „Geschichte der
griechischen Literatur" (1872) en „Inschriften
rOmischer Schleudergeschosze" (1876).
13ergkristal, Zie Kwarts.
Bergler (Jos.), een bekwaam beeldhouwer,
in 1718 in Tyrol geb., behaalde in 1750 d. eersten prijs a. d. Academie to Weenen, werkte
to Salzburg en to Passau, waar hij in 1788
als beeldhouwer v. d. vorst-bisschop overl.
Zijn belangrijkste werken zijn to Salzburg, in
d. dom to Passau en in d. verzam. v. d. vorst
Esterhazy. Hij was d. vervaardiger v. d. meeste
standbeelden en bas-reliefs, die 't bisschoppelijk paleis to Passau versieren. Zijn zoon,
JOS. BEROLER, geb. to Salzburg in 1753, on to
Praag overl. in 1829, leerde 't teekenen on
schilderen v. zijn vader, on toonde zooveel
aanleg, dat d. bisschop Firmian v. Passau
hem in 1776 door een jaargeld in staat stelde
zijn studien in Italie voort to zetten. Te Milaan
oefen.de hij zich vijf jaar onder leiding v.
M. Knoller in 't fresco schilderen, to Rome
onder Marou in 't schilderen naar Zampieri,
naar Raphael, naar d. natuur on d. antieken.
In 1784 won hij d. eersten prijs a. d. Academie
to Parma. In 1800 word hij tot directeur der
Academie to Praag benoemd, en hoewel dit
ambt hem veel tijd kostte ) vervaardigde hij
vele schilderijen en teekeningen, naar onderwerpen uit d. Bijbel, uit d. Messiade v. Klopstock, uit Ossian on Gessner. Een groot aantal
dezer stukken is in 't bezit der familien ClamGallas, Kinsky, Lobkowitz, Nostitz,
born en Czernin. Hij etste ook een voortreffelijk
werk v. 100 groote platen, die door Dlabacz
beschreven zijn. Hij legde zich toe op correcte
teekening, en streefde naar 't edele, schoone
en natuurlijke.
Bergler (STEPHAN), in Zevenbergen geb.,
was eon schrander philoloog, corrector to
Leipzig, vertoefde in 1706 en 1707 to Amsterdam, waar hij 't opzicht had over d. schoone
uitgave .v. Homeros en 't Onomastikon v.
Pollux. Hij ging later in Turkije tot d. Islam
over, liet in 1722 to Leipzig zijn vertaling
drukken v. Maurocordato's verhandeling Over
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d. plichten", en bezorgde een uitgaaf in 't
Grieksch on Latijn, der brieven v. Alciphron
en v. commentarien op Aristoteles (Leiden,
1760).
.Bergloon is 't geld, dat toekomt a. hen,
die een schip of iets v. d. lading v. een schip
hebben gored, als dit gestrand is of v. d. bemanning verlaten is. Zoolang een schip, dat
in gevaar verkeert, nog bemand is, mag niemand zonder toestemming v. d. gezagvoerder
a. boord komen, maar als 't schip onbeheerd
is, of goederen in zee of op 't strand onbeheerd
worden gevonden, heeft ieder 't recht tot
redding on berging en op 't loon daarvoor,
onder verplichting echter om 't geborgene zoo
spoedig mogelijk naar d. naastbijzijnde plaats
to brengen, en 't daar a. d. burgemeester of
strandvonder over to geven, die voorloopig
d. kosten v. 't vervoer betaalt. 't Bergloon
wordt door partijen, en wanneer dozen niet
overeen kunnen komen, door d. rechter bepaald, naarmate d. waarde v. 't geredde, d.
spoed, 't gevaar der redding, en d. tijd on
't aantal personen, tot d. nodding benoodigd.
Bergman (TORBER OLOF), 20 Mrt 1735 to
Katharinaberg, in West-Gothland geb., studeerde to Upsala in godgeleerdheid en rechtsgeleerdheid, maar met buitengewonen ijver
in d. wis- en natuurkundige wetenschappen,
zoodat hij reeds in 1758 tot leeraar, en in 1761
tot buitengew. hoogl. in d. wiskunde a. d.
hoogeschool te Upsala benoemd word. Hij
aanvaardde er in 1767 d. leerstoel der scheikunde, en verwierf grooten roem door zijn
belangrijke scheik. onderzoekingen. Een uitnoodiging v. Frederik d. Groote in 1776, tot
't vervullen v. 't hoogleeraarsambt a. d. hoogeschool to Berlijn woes hij af, en hij overl. in
1786. Bergman vermeed bespiegeling en hypothese, maar grondde zijn wetenschap op ervaring. Hij gaf 't eerste een goede richting
a. d. qualitatief scheikundige onderzoekingen
langs d. natten wog. Vender maakte hij zich
verdienstelijk, door ontledingsmethoden voor
minerale wateren op to sporen, door 't scheik.
onderzoek met d. blaaspijp to verbeteren, door
't verschil tuss. gesmeed ijzer, staal on gegoten ijzer aan to toonen, door zijn onderzoekingen v. 't koolzuur, door zijn leer over
d. scheik. verwantschap en door d. toepassing
der scheikunde op mineralogie en geologie.
Zijne talrijke geschriften kwamen ten deele
in d. acta der academie to Stockholm on to
Upsala (1756—'1783) uit, on afzonderlijk verschenen: „De tubo ferruminatorio ejusdemque
usu in explorandis corporibus praesertim mineralibus" (1777); „De attractionibus electricis"
(1783) on „Opuscula physica et chemica" (17791783).
gob. 9 Febr.
Bergmann (FRIEDR.
1812 to Straatsburg, en daar sedert 1872 hoogl.
in d. vreemde talon, heeft vele taalk. werken
geschreven, o. a. „l'UnitO de l'espece humaine
et la pluralite des langues primitives" (1864);
„CuriositOs linguistiques gonOrale" (3e dr. 1875);
„Thesen zur Erklarung der naturl. Beschaffenheit der Ursprachen" (1879); „Sammtliche
Edda-gedichte" (1879) en „Dante, sa vie et ses
oeuvres" (2e dr. 1881).
Bergmann (ANTON), geb. 29 Juni 1835 to
Lier, studeerde to Gent en to Brussel, vestigde zich als advocaat in an geboorteplaats
en overl. daar 21 Jan. 1874. Reeds als student
stichtte hij met JUL. VUILSTEKE 't genootschap:
„'t Zal wel gaan", dat zooveel voor d. ontwikkeling v. d. Vlaamsche taal- on letterkunde
heeft gedaan. Behalve een aantal bijdragen
in almanakken on tijdschriften, gaf hij, onder
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d. pseudoniem TONY. novellen in 't licht, die
door naieven stijl, gevoel en karakterteekening
uitmunten, vooral is dit toepasselijk op „Ernest
Staas, advocaat". In 1875 verscheen nog onder
d. naam TONY : „Verspreide schetsen en novellen". Hij schreef ook: „Ph. v. Marnix"
(1857); „Twee Rhijnlandsche novellen" (1870)
en ,Geschiedenis v. Lier" (1873).
.Bergmann (Jumus), geb. 1 Apr. 1840 te
Opherdicke in Westfalen, hoogleeraar in d.
wijsbegeerte, eerst to Koningsbergen en in
1875 to Marburg, schreef: „Allgemeine Logik"
(1869); „Grundlinien einer Theorie des Bewusztseins" (1870); „Kritizismus vom idealitischen
Standpunckte" (1875) en „Grundzilge der Lehre
von Urtheil" (1876). Hij stichtte en redigeerde
daarenboven „Philosophische Monatshefte".
Bergmann (ERNST v.), geb. 16 Dec. 1836,
to Royen in Lijfland, studeerde to Dorpat,
Weenen en Berlijn in d. geneeskunde, onderscheidde zich door zijn heelkundige diensten
in d. oorlogen v. 1866 en 1870 t. 1871, ward in
1878 hoogl. to Wiirzburg on in 1882 hoogl. in
d. heelk. on directeur der chirur. cliniek a.
d. universiteit to Berlijn. Van zijn talrijke
schriften worden hier genoemd: „Ueber Pettembolie" (1864); „Ueber die Lepra in Liviand"
(1867); „Das Putride Gift" (1868); „Die Lehre
Ton den Kopfverletzungen" (2e dr. 1880) on
Unterbindung der vena femoralis" (1882).
Bergmeel bestaat, volg. d. onderzoekingen
v. FISCHER en V. EHRENBERG uit kiezelschalen
v. infusie-diertjes. 't Wordt gevonden bij s.
Fiora in Toskane, a. d. Ardeche en in Auvergne
in Frankrijk, to Dagernae in Zweedsch Lapland, op d. Luneburgerheide in Duitschland
en op nog veel andere plaatsen. In tijden v.
hongersnood is 't wel gebruikt, om 't onder
eenig gemalen schors of graan to mengen tot
bakken v. brood (zie daarover 't art. over
't eten v. aarde).
Berg-olie, Zie Bitumen.
Berg-opheffingen. d. Voorbeelden, dat
bergen en geheele landstreken door onderaardsche krachten naar boven gedreven on
opgeheven worden, zijn talrijk. 't Vinden v.
bezin.kingen, die onbetwistbaar Neptunisch
zijn, op hoogten, tot welke zich nimmer eon
vloed heeft verheven; zeeschelpen en versteende koraaldieren 4 000 M boven d. tegenw.
waterspiegel; steenkolen-beddingen ver boven
d. tegenw. grens v. plantengroei; d. omstandigheid, dat lagers, zooals zij veelvuldig in
berglanden aangetroffen worden, die groote
hellingen hebben ten opzichte v. d. waterpasse vlakte, of wel loodrecht staan, oorspronkehjk horizontaal afgezet zijn, en des to hooker opgericht verschijnen, naarmate zij nader
a. een gebergte gesloten zijn : dit alles bewijst
d. waarheid v. d. theorie der bergopheffingen.
Deze theorie is reeds in 1740 in 't Ital. werk
v. L. Moro met d. woorden uitgedrukt: „dat d.
bergen, dat al 't land door onderaardsch vuur
uit d. schoot v. d. aardbol in d. open lucht
.omhoog gedreven en boven 't water, waarmede zij bedekt waren, opgeheven werden".
Dergelijke stellingen worden verkondigd in
d. werken v. P. S. Pallas, J. E. v. Fichtel en
Keszler v. Springseijsen; doch eerst in 't begin der 19e eeuw heeft die leer door d. onderzoekingen v. L. v. Buch, A. v. Humboldt
en Elie de Beaumont een wetenschappelijken
: grondslag on belangrijke toepassing verkregen.
d. Laatste trachtte d. betrekkelijken ouderAdorn v. geheele gebergten, door d. ouderdom
.der opgeheven rotsmassa's te bepalen, en kwam
tot d. slotsom, dat gansche bergketenen in een
geologisch tijdperk omhoog geheven waren,

13

BER.

en dat d. uitbarstingen der opheffende kracht
in vele op elkander volgende tijdperken werkzaam waren geweest. Hij toonde aan, dat d.
terzelfder tijde opgeheven gebergten, ten naasten bij evenwijdige richtingen of gelijkloopende
uitgestrektheden hadden, terwijl andere, bij
welke dit niet 't geval is, elkander doorkruisen. Voor d. bergvormingen in Europa werden
door hem twaalf tijdperken, groepen of stelsels aangenomen, waarbij Boblaye en Verlet
nog een dertiende gevoegd hebben. Deze zijn:
10 't stelsel v. Westmoreland on d. Hondsrug,
20 v. d. Ballons der Vogezen on d. heuvelen
v. Calvados, 3° 't N. v. Engeland, 40 v. Belgie
en Wales, 5° v. d. Rijn, 6° v. 't Thilringerwoud en Bohemerwoud, 70 v. d. COte d'or en
't Ertsgeb., 80 v. d. Monte Viso, 90 v. d. Pyreneon, 10° v. Corsica en Sardinia, 110 v. d. Westelijke Alpen, 120 v. d. hoofdketen der Alpen,
130 v. kaap Tenares. Verg.: „Geologie of nat.
geschiedenis der aarde" door K. C. v. Leonhard (in 't Nederl. vert. door E. M. Beima).
Bergpe.k, Zie .Aardhars.
Bergrede (d.) noemt men d. leerrede v.
Jezus, die geboekt staat in Matth. V, VI en
VII, verkort in Lukas VI en ook verspreid
in d. andere evangelien. d. Naam is ontleend
a. d. mededeeling in Mattheas-evang., dat
Jezus die voor een talrijke schare uitsprak
op een berg. Vermoedelijk zal Jezus zich op
een heuvel geplaatst hebben, a. welks voet of
helling velen konden plaats nemen, om Hem
to zien on to hooren. d. Rede zelf is to beschouwen als een kort begrip v. d. zedenleer
des Christendoms, als d. grondwet v. 't Koninkrijk der Hemelen.
Berg-regalia heat in landen, waar mijnen
v. edele en andere metalen zijn, 't recht v.
d. landsoverheid, om die als haar eigendom to beschouwen, en voor hare rekening
te exploiteeren, of wel d. ontginning daarvan a. anderen over to dragen. Deze regalia
vormen een deel v. 't staatsrecht en berusten
op 't vroegere denkbeeld, dat d. landheer eigenaar was v. d. bodem. In sommige staters
oefenen d. regeeringen zelf dit recht uit, in
andere wordt 't a. d. bijzondere nijverheid
overgelaten tegen een uitkeering a. d. staat.
d. Regeering heeft daar, waar vele on groote
bergwerken bestaan, d. taak v. toezicht en
regeling der rechten en verplichtingen v.
eigenaars en ontginners dier werken, die tot
een afzonderlijke rechtsafdeeling behooren,
't Bergrecht, opgedragen a. bijzondere ambtenaren, Bergbeambten, die een bepaalde opleiding
erlangen a. d. dusgen. Bergwerk-academi6n.
Bergsma is d. naam v. een Friesch geslacht, waarvan vele leden aanzienlijke ambten met eere hebben vervuld. Zoo was ENNIUS
HARM. B. raadsheer in 't hof v. Friesland, in
1811 lid v. 't gerechtshof in Den Haag en in
1818 commissaris-generaal v. Friesland j- 1828;
EISO B. ingenieur en hoofd-officier bij 't korps
der genie v. 1808 tot a. zijn dood in 1837 en
PETRUS APR. B., in 1782 grietman v. Dantumadeel, na 1795 lid v. 't departementaal bestuur;
daze heeft veel gedaan om in Friesland d.
tabaksteelt en 't verbouwen en verwerken
v. d. cichorei to bevorderen. Hij overl. in 1824
te Dokkum.
Bergsog (WILH. JURGEN), geb. 8 Feb. 1835
to Kopenhagen, studeerde daar in geneesk.
en nat. hist., deed een wetenschapp. reis
naar 't Z. v. Italia, schreef eerst over nat.
hist., maar door microscopisehe onderzoekingen bijna blind geworden, later over bellettrie.
Zijn voorn. werken zijn : „Philichthys Xephiae"
(1874); Over d. Ital. tarantula en 't tarantis-
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mus" (1865); „Van d. Piazza del Popolo", In
't Sabijnsche gebergte" (1871); „d. Bruid v.
Rorvig" (1873) en d. dichtbundels „I Ny og Na";
„Hjemvee" en „Blomstervignetter".
Bergtalk of bergwas bestaat uit 86
pct koolstof en 14 pct waterstof, en komt dus
geheel overeen met paraffine. 't Komt in d.
groeven voor als een geelwitte, bladerige stof,
brandt met een heldere vlam, en is oplosbaar
in alkohol, aether en in vette oli8n.
Bergteer, Zie Bitumen.
B ergum is een Friesch dorp, nabij d.
Westzijde v. 't Bergumermeer, en 8 KM. Oostwaarts v. Leeuwarden.
B ergwer.k, Zie Mijnen.
Beri-beri is een ziekte, die nog niet voldoende verklaard is. Zij heerscht op d. kustlanden v, Tropisch Azi8, en woedt meest bij
menschen-ophooping, zooals v. legerbenden, op
onontgonnen gronden. Vooral in d. Atjehoorlog heeft deze ziekte veel slachtoffers gevergd, zoowel onder Europeanen als inlanders.
Zij is meest acuut en heerscht epidemisch. In
chronischen vorm zegt men, dat zij met raphania (zie Raphania) overeenkomt. Zij begint
dan met loomheid in d. ledematen, een gevoel
v. algemeene verstijving en v. samensnoering
of drukking op d. borst. Vervolgens ontstaat
kortademigheid, moeite om te slikken, angst
en flauwte, zwelling der voeten, of wel algemeen waterzucht. Deze ziekte ontstaat vooral
in d. regentijd, en 't schijnt, dat een sombere
gemoedsgesteldheid en een gebrekkige voeding d. vatbaarheid tot d. ziekte verhoogen.
Zij is soms binnen 6 a 30 uur ctoodelijk, maar
is dan vergezeld v. braking, onvermogen tot
slikken en verstikking. Een geneesk. commissie, door d. Nederl. regeering in 1888 en 1889
naar Indi8 gezonden tot onderzoek v. d. oorzaak, aard en geneeswijs der beri-beri is niet
tot een eenstemmig en afdoend resultaat gekomen. Zij beschrijft d. ziekte als een algemeene peripherische zenuw-ontsteking, zoekt
d. oorzaak in bacterign, en beveelt daarom
desinfectie aan.
Beriot (CHARL. AUG. DE), geb. 20 Febr. 1802,
te Leuven, ontwikkelde zich tot een der bekwaamste viool-virtuozen v. zijn tijd, zoodat
hij met bijvalsbetuigingen v. 't publiek en
vorstelijke gunstbewijzen werd overladen. Zijr,
spel was gevoelvol, elegant, juist en gleed
gemakkelijk over d. moeilijkste passages. Zijn
methode v. onderwijs was gansch oorspronkelijk, zijn beste leerlingen: Vieuxtemps,
Prume en Leonard volgden die, en in zijn
compositi8n, ruim 90 in getal, schiep hij vele
nieuwe, vaak moeilijk uit te voeren, figuren
en coloraturen. In 1852 werd hij blind, waarbij
in later jaren nog verlamming kwam, en hij
overl. 10 Apr. 1870 te Brussel.
Berk (Betula) beet een tot d. nat. fam. der
Betulaceen behoorend plantengesl., waarvan
een soort d. gemeene of blanke Berk (Betula
alba L.) een veelvuldig voorkomende boom
is. Deze plant heeft een, in witte papierachtige
vellen afschilferende, schors, en draagt glinsterend bruine, slanke, dikwerf neerhangende
takken, die driehoekig-ruitvormige, spitstoeloopende, in hunne jeugd kleverig-behaarde,
doch later kale, bladeren voortbrengen. d. Bloe men zijn eenhuizig en onaanzienlijk. d. Mannelijke vormen neerhangende bloemkatjes, en
d. vrouwelijke, eveneens in groot aantal op
elk. gehoopt, tweevleugelige vruchtjes. Hoewel d. berk bijkans overal (in Zuid- en MiddenDuitschland zelfs groepsgewijze, voorkomt, en
hij ook een slechten grond voor lief neernt,
zelfs even als d. Den in enkelen zandgrond
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tiert, treft men toch alleen in 't Noorden
berkenwouden v. een groote uitgestrektheid
aan. Daar bereikt hij gemiddeld een hoogte
v. 20 M., hoewel hij, in d. nabijheid der sneeuwlinie tot een heester en nog lager afdaalt.
d. Berk is een zeer nuttige boom. Zijn wit
en taai hout is zeer geschikt tot 't vervaardigen v. landbouwgereedschap, en men vervaardigt v. jonge slanke stammen hoepels,
en v. taaie rijsjes bezems. Vooral wordt d.
schors in 't Noorden tot velerlei doel gebruikt.
Men stookt daaruit d. berkenteer, die tot 't
bereiden v. 't juchtleder gebezigd wordt, en
daaraan d. eigenaardigen geur mededeelt,
maakt daarvan een onderlaag voor zodendaken en timmerwerk, dat op een vochtigen
grond moot rusten, en vervaardigt er vaten,
schoeisel en kleedingstukken van. Als men in
d. stam in 't voorjaar tot op zekere diepte
boort, vloeit er een rijke hoeveelheid suikerhoudend vocht nit , dat als voedsel gebruikt
kan worden, en door gisting in een wkjnachtigen drank overgaat. Behalve d. Betula alba
onderscheidt men nog d. zachtharigen berk (B.
pubescens of B. odorata), d. populier-berk (B.
populifolia), d. N.-Amerik. berk (B. excelsa), d.
taaien of rooden berk (B. lento), d. zwarten, d.
fraaien treur- en d. dwergberk.
Berke] (d.) is een rechtsche tak v. d. Gelderschen IJsel, ontspringende in Westfalen.
Zij loopt daar langs Stadtlohn en Vreden, in
Gelderland langs Borkuloo en Lochem, en
volt bij Zutfen in d. IJsel.
Berkeley (GEoRGE), godgeleerde en diepdenkend wijsgeer, werd in 1684 te Kilcrin in
Ierland geb.; hij kwam in 1713 te Londen,
waar hij d. achting v. Swift en Pope verwierf. Nadat hij een reis door Italie en Frankrijk gedaan had, werd hij tot hofprediker v.
d. hertog v. Grafton, stedehouder v. Ierland,
benoemd. In 1725 ondernam hij een poging,
om d. Roodhuiden in N.-Amerika tot 't christendom en tot een staat v. beschaving te
brengen; maar wijl hij door d. minister Walpole niet ondersteund werd, moest hij onverrichterzake terugkeeren. Sedert 1733 was hij
bisschop te Cloyne, en hij overl. te Oxford in
1753. Versch. werken getuigen v. zijn geleerdheld; d. philosophische geschriften, waarin hij
zijn stelsel v. idealistische wijsbegeerte uiteenzette, zijn: „Treatise on the principles of
human knowledge" (Lond., 1710); „Three Dialogues between Hylas and Philonous" (Lond.
1713) en „Alciphron or the minute Philosopher"
(Lond. 1732).
Berkeley (MILES JOsEPH), geb. te Biggin
in 1803, studeerde in d. godgeleerdheid en koos
d. geestelijken stand, maar legde zich daarenboven toe op d. kruidkunde. Zijn onderzoekingen golden hoofdzakelijk d. bedektbloeiende
planten. Hij schreef daarover: „Gleanings of
Britigh Algae" (1833) ; „British Fungi" (18361843); „Some notes upon the cryptogames"
(1853); „Introduction to cryptogamic botany"
(1857); „Outlines on british fungalogy" (1860) en
„Handbook of british Mosses" (1863). BERKELEY
overl. als vicar. v. Sibbertoft in Aug. 1889.
Berkhey (JOH. LE FRANCQ v.) werd 23 Jan.
1729 te Leiden geb. In zijn jeugd oefende hij
zich reeds in 't ontleden, opzetten en samenstellen v. geraamten v. dieren, met 't gevolg,
dat daaruit een verzameling voor vergelijkende anatomie geboren word, zooals toen,
behalve die v. d. hoogl. Camper to Leiden, hier
nog niet bestond.
In 1751 word hij doctor in d. geneeskunde
hij vestigde zich eerst te Amsterdam, waar
hij zich vooral op d. beoefening der nat. his-
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torie toelegde, en woonde later te Warmondi
op d. buitenplaats Leevliet, waar herders- en
visschers-zangen uit zijn pen vloeiden, en hij
een groot deel v. zijn werk over d. nat. hist.
v. Holland schreef (uitgeg. te Amsterdam v.
1769 t. 1779). In 1773 aanvaardde hij a. d. hoogeschool te Leiden 't lectoraat in d. nat. hist.
en werd zijn dichtstuk : „d. Lof der dankbaarheid" door 't Haagsch genootschap bekroond;
in 1778 vernieuwde hij d. kaart v. J. J. Beeldsnijder, en vervaardigde hij er een v. 't Haarlemmermeer. Ten gevolge v. een kostbaar
proces, moest hij 't kabinet v. naturalien, tot
welks verzameling hij 40 jaar besteed had,
verkoopen. Hij schreef nog: „Proeve v. 't
kunstvermogen der Nederd. dichtkunst" en
,,Nat. hist. v. 't Rundvee in Holland" (Amsterdam, 1805-1811). BERKHEY ontkwam in 1807
bij 't springen v. 't kruitschip to Leiden wonderbaar d. dood, maar stierf in bekrompen
omstandigheden, 13 Mrt 1812.
Berkheyden (JOB en GERARD), geb. to
Haarlem, d. eerste in 1637, d. ander@ in 1645,
werden verdienstelijke schilders. d. Oudste
oefende zich eerst in 't landschapschilderen,
en was eon getrouw, maar edel navolger der
natuur; later schilderde hij ook figuren, waarmede hij zijne on zijns broeders werken stoffeerde. Hij schilderde daarna landelkjke feesten on boeren-gezelschappen, in d. smaak v.
David Teniers; on vervaardigde portretten,
o. a. dat zijns brooders, 'twelk in 't museum
to Florence berust. d. Broeders werkten veel
to zamen, studeerden a. d. Rijn en arbeidden
to Heidelberg voor d. keurvorst v. d. Palts
a. jacht-stukken on hoffeesten. Vorstelijk beloond, keerden zij naar 't vaderland terug,
waar hunne werken zeer gezocht werden. d.
Stukken v. Job Berkheyden hebben een aangenaam koloriet en zijn fiks behandeld. Zijn
schilderij „Diogenes, menschen zoekende" is
voorgestelci, als of 't op een plein to Haarlem
geschiedde, maar munt uit door zorgvuldige
penseels-behandeling. Op d. verkooping v. v. d.
Burch v. Kronenburg, gold een in warmen
toon geschilderd boomrijk landschap v. hem
f 325. Hij overl. in 1693 to Amsterdam. Gerard
Berkheyden, die daar in 1698 door een ongeluk
om 't leven kwam, stood misschien op nog
hooger standpunt. Hij schilderde gezichten v.
kerken, kloosters en andere gebouwen, met
vele figuren gestoffeerd, in d. smaak v. zijn
tijdgenoot V. d. Heyden. 't Stadhuis te Amsterdam schijnt hij veel tot onderwerp genomen to hebben; men vindt 't althans in 't
Rijks-museum te Amsterdam, in dat te Dresden en in 't kabinet v. H. F. Hope, waar nog
daarenboven drie zijner stukken zijn. In d.
Louvre is een afbeelding v. d. zuil v. Trajanus
en der kerk s. Loretto to Rome, v. zijne hand,
schoon hij Italie nimmer bezocht. Dit stuk
is zeer krachtig v. toon en zorgvuldig bewerkt, hoewel d. figuren wat te bont zijn, in
verhouding tot d. tint der gebouwen. Op d.
verkooping v. Goll werd „Een gezicht op d.
Dam to Amsterdam" met f 400, en op die v.
V. d. Burch v. Kronenburg „'t Stadhuis en
d. markt to Haarlem" met f 1450 betaald.
Naar „d. Spelers op 't dambord" v. JOB B.
heeft Mich. Brandmuller een schoonen steendruk vervaardigd. Lienhard heeft een openbaar plein, Daudet d. oude haven te Haarlem,
en Canaletto 't raadhuis to Amsterdam naar
hem gegraveerd, welke gravure zeldzaam voorkomt.
Berkhoen, Zie Korhoen.
Berkshire is een graafschap in 't midden
v. Engeland, door d. Theems gescheiden v.
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Oxford, Buckingham en Gloucester, en overigens begrensd door Surrey, Hants en Wilts.
't Bevat op 33 vk. geogr. mijl ongeveer 220 000
bew. en is met krijt- en kalklagen en bosschen
bedekt. Voormaals was hier 't woud v. Windsor, waarvan 't tegenw. Windsor-park een
overbligsel is. d. Bevaarbare waterers zijn d.
Kennet, Loddon en Ock, en 't Wilts-, 't Berks-,
't Kennet- en 't Avonkanaal. Een groot deel
v. 't graafschap is bouwland, een kleiner deel
weiland, en t. Z. v. Newbury is eon groote
heide ; d. varkens v. Berkshire worden d. beste
v. Engeland genoemd. d. Hoofdstad is Reading;
ook ligt Windsor in dit graafschap.
Berlad is een stad met 28 000 inw. in Moldavia, a. een tak v. d. Sereth, die ook Berlad
heat. Zij is door een spoorweg met Boekharest verbonden, heeft een gymnasium, een
kweekschool voor onderwijzers en veel graanhandel.
Berlepsch (HERM. ALEX.), zoon v. d. Hannoverschen staatsman FRIEDR. LIIDW. vrijheer
v. B., werd 17 Mrt 1814 te Gottingen geb.,
studeerde to Erfurt, wijdde er zich a. d. boekhandel en ondernam d. uitgaaf der „Tharinger Zeitung". Hij gebruikte dit orgaan, om in
d. volksbeweging v. 1848 democratische denkbeelden in Thuringen to verspreiden, maar
moest na 't straatgevecht to Erfurt op 24
Nov. 1848 uitwijken, waarna hij zich to s.
Gallen in Zwitserland vestigde, on daar vele
werken uitgaf, waarvan d. voorn. zijn: „Illus.
trirte AlpenfUhrer" (1859); „Schweizerkunde"
(1859); „Die Alpen in Natur- u. Lebensbildern"
(1861 on daarna driemaal herdrukt) on „Reisehandbuch Air die Schweiz" (1862).
Berlichingen (GoTz v.), met de #zeren hand,
een strijdlustig ridder, afstammeling uit een
oud Wurtembergsch geslacht, werd op 't slot
Jaxthausen, in d. tweede helft der 15e eeuw
geb. Hij werd door zijn vader Koenraad v.
Berlichingen vroeg tot d. krijgsdienst opgeleid,
en diende eerst bij keurvorst Frederik v. Brandenburg en vervolgens bij d. keurvorst v.
Beieren, met wien hij tegen d. Palts to velde
trok. Bij 't beleg v. Landshut werd hem d.
hand afgeschoten, die hij door een ijzeren
handschoen verving. Op zijn stamgoed kwam
hij vaak met zijn geburen in oorlog, waarin
hij door dapperheid en beleid overwinnaar
bleef. In 1522 werd hij, terwijl hij in dienst
v. hertog Ulrich v. Wurtemberg tegen d. Zwabischen bond streed, gevangen genomen, maar
tegen een losgeld v. 2000 gulden ontslagen.
Gelijk lot wedervoer hem in d. Boerenkrijg,
waarin hij 't opperbevel voerde. Hij stierf 23
Juli 1562 te Hornberg. Hij stelde zelf d. voorn.
gebeurtenissen v. zijn leven te book. Dit werk
is een getrouw en eenvoudig beeld v. zijn tijd,
en werd herhaaldelijk gedrukt (Neurenberg,
1731, 17652 Berlijn 1813).
.Berlijn, d. hoofdstad v. 't koninkrijk Pruisen en d. residentie v. 't Duitsche keizerrijk,
ligt in een zandige streek a. d. Spree, 40
M boven d. oppervlakte der zee, op 52° 33'
N. Br. en 31° 2' 0. L. v. Ferro. Zij bestaat uit
16 wijken, o. a, 't oude Berlijn, Ki511n, Friedrichswerder, Louisestad, Frederikstad, Do
rotheestad, Frederik-Willemstad, Spandauer
wijk, Koningstad, Stralauerwijk, Schoneberger- en Tempelhofer Vorstadt, Thiergarten,
Moabit, Wedding, Rosenthal en Oranienburg.
In 1855 had Berlijn even 400 000, in 1890 anderhalf millioen inw.
Hertog Albrecht II, kleinzoon v. Albrecht.
d. Beer, stichtte tuss. 1206 en 1220 't eigenlijk Berlijn of Kolln, waartoe toen d. Nicolai-,
Marian- en Kloosterkerk behoorden, welke
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laatste voor eenige jaren smaakvol is hersteld. Keurvorst Frederik II, bijgen. met d.
ijzeren tanden, bouwde in 1442 een kasteel,
't tegenw. zoogen. slot, Frederik Willem, d.
Groote keurvorst, omgaf d. stad met vestingwerken, en lokte vele -uitgeweken Franschen
en Hollanders daarheen; ook stichtte hij d.
bibliotheek, 't museum v. schilderijen en d.
kunstkamer; zijn opvolger, koning Frederik I,
stichtte d. Frederikstad en zijne opvolgers
trachtten voortdurend Berlijn te vergrooten
en te verfraaien. Op 9 Oct. 1760 werd Berlijn
door d. Keizerlijke troepen onder gen. Lascy
en d. Russen onder gen. Tottleben bij verdrag
ingenomen, en in 1807 door d. Franschen bezet.
Reeds na d. toenemende macht v. Pruisen, ten
gevolge v. d. oorlog v. 1866, nam Berlijn snel
in omvang en bevolking toe, maar vooral
sedert d. oorlog v. 1870 en 't ontstaan v. 't
nieuwe Duitsche Keizerrijk heeft zich Berlijn
met een snelheid en op zoo reusachtige schaal
ontwikkeld, als slechts in d. Vereen. Staten
en in Australia door enkele steden wordt geevenaard, en dat in alle opzichten: handel,
fabrieken, groote openbare werken, paleizen,
kerken, monumenten, kunstverzamelingen
wedijveren in toeneming en merkwaardigheid. d. Voorn. bouwwerken zijn: d. Brandenburger-poort, die v. Onder-de-Linden naar
Charlottenburg geleidt, naar 't model der
Atheensche Propylaeen in 't laatst der 18e
eeuw opgericht en met een godin der Overwinning gekroond; d. brug tuss. Onder-deLinden en d. slottuin, 33 M breed, d. prachtigste der vijftig bruggen, die d. stadswijken
verbinden ; 't standbeeld v. d. Grooten Keurvorst op d. brug, die naar hem genoemd is;
d. Victoria-zuil op 't Koningsplein; d. Koninklijke en Keizerlijke paleizen- 't Oude en 't
Nieuwe Museum; 't ontzagwekkende tuighuis,
dat v. 1695 t. 1706 is gebouwd; d. universiteit;
d. academie v. schoone kunsten; 't Operagebouw; 't invalidenhuis; 't ruiterstandbeeld
v. Frederik d. Groote, a. d. ingang v. Onderde-Linden, 14 M hoog, omgeven door groepen
v. beelden der beroemdste personen uit Frederiks omgeving, door RAUCH gemodelloerd
en in 1851 onthuld; d. nieuwe beurs; d. centrale markthal met een oppervl. v. 11 000 vk.
Meter; 't Tentoonstellingsgebouw in Moabit,
in 1879 gebouwd, en in 1885 voor d. hygienetentoonstelling en in 1886 voor die v. schoone
kunsten gebruikt; 't Museum voor volkenkunde in 1886 geopend ; een merkwaardig
aquarium; zeer vele inrichtingen voor hooger-,
middelbaar-, krijgsk.-, handels- en lager-onderwijs; d. Keizerl. bibliotheek, die een half
millioen boeken en 5000 handschriften bevat,
waarbij d. boeken der universiteit nog 50 000
deelen en een schat v. 20 000 dissertation bezit;
een sterrewacht; scheik. laboratorium; botanische tuin; verder veel groote industrieele
ondernemingen, waaronder d. locomotievenfabriek v. BORSIG een eerste plaats bekleedt;
prachtige winkels en passages, schoone woningen en villa's, spoor- en tramwegen. Wil
men door eenige cijfers over d. uitbreiding v.
Berlijn oordeelen: 't jaarbudget v. ontvangsten
en uitgaven is ruim 60 millioen mark; d.
omnibussen, tramwagens en spoortreinen vervoerden er in 1886 ruim 131 millioen personen; d. postdienst eischt er ruim 7000 beambten
en 1136 brievenbussen, d. telefoondraden zijn
12 000 K. M. lang en d. telegraafdraden 2000 KM.
.Berlijnsch blauw, Zie Blauwstof en
Verven.
Berlin (wILLEM), geb. 5 Oct. 1825, to Amsterdam, studeerde to Leiden, Heidelberg en
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Utrecht in d. geneesk., was in 1854 en 1855
prosector in d. ontleedk. to Utrecht, werd in
1863 hoogl. in d. ontleedk. a. 't athenaeum to
Amsterdam, en toen daze installing tot eon
universiteit verheven werd, was hij er tot
1883 professor in d. vergelijkende anatomie
on physiologie. Hij schreef reeds in 1850 belangrijke onderzoekingen over d. bloedsoraloop
in d. hersenholten en sedert vele bijdragen en
opstellen in 't „Nederl. lancet" en in Duitsche
geneesk. tijdschriften.
Berlioz (HEerroB), geb. 14 Dec. 1803, to Mos. Andre, in 't depart. Isere, word opgeleid
voor d. geneesk., maar zijn aanleg on geestdrift voor d. muziek was zoo groot, dat hij
zich daaraan geheel wijdde, en zich to Parijs
groote ontbering getroostte, om to studeeren,
en in Italiki zijn studien voltooide. Onder zijn
beroemdste compositi6n behooren d. symphonic „Harold en Italie"; een „Requiem" bij d.
begrafenis v. generaal Damremont; d. opera's
„Benvenuto Cellini" en „Les Troyens a, Carthage"; 't Oratorium „Le temple universel"
en d. Cantate „PEnfance de Christ". In 't algemeen was zijn streven, om door d. muziek
niet alleen gewaarwordingen uit to drukken,
maar ook toestanden to schetsen; dit is door
sommige kunstkenners hoog geprezen, door
andere scherp afgekeurd, en door hem zelf
verdedigd in zijn „Traito d'instrumentation
moderne" (1844). Hij schreef voor d. dagbladen
veel critieken over d. muziek, was d. invoerder der philharmonische concerten, maar bespeelde zelf goon enkel instrument. Hij overl.
9 Mrt 1869.
Berm heat een strook grond, die tot versterking langs een dijk, weg of vestinggracht
wordt uitgespaard. Men onderscheidt bij d.
dijkbouw binnen- on buitenbermen. Een binnenberm is een breede verhooging, die a. d.
binnenzijde tegen d. dijk gelegd wordt, als
daze to zwak is om d. persing v. 't buitenwater to wederstaan, of ook om een a. d. dijk
voorgevallen verzinking to verhelpen. In 't
algemeen worden verhoogde binnenbermen
aangebracht tot versterking der dijken op
plaatsen, die men vermoedt zwak to zijn, on
bij schaar- of schoordijken ; zij worden dikwijls
tot rijwegen gebruikt. d. Breedte tuss. d.
binnenkant v. d. dijk tot a. d. bermsloot,
ofschoon somtijds, wanneer 't maaiveldshoogte
heeft, geen bijzondere versterking a. d. dijk
toebrengende, wordt ook steeds d. binnenberm
genoemd. d. Buitenberm is d. afstand v. d.
buitentee des dijks tot a. d. buitenbermsloot,
of tot a. d. oever bij schaardijken. Wanneer
daze oever uit rijswerk bestaat, heat 't een
pakberm; d. buitenbermen worden ook wel
a. d. buitenzijde beschoeid, of met muurwerken
voorzien, en dan wordt die een kade genoemd.
Zie 't „Handbook voor d. Ingenieur" v. Pasteur
(Zutfen, 1825).
Bermudas of Somers-eilanden is d.
naam v. een groep v. ongeveer 400 kleine
eilanden, riffen en klippen in d. Atlantischen
oceaan, 150 mijlen v. d. kust v. d. N.-Amerik.
staat Carolina, op 320 20' N.B. Slechts negen
eilanden zijn bewoond ; op s. George ligt d.
hoofdstad Georgetown met 4000 inw., een goede
haven, 't kasteel Davers en groote waterputten,
en op Bermuda is d. haven Hamilton. 't Geheele
getal bewoners wordt op 11 000 geschat. Daze
eilanden leveren voortreffelijke houtsoorten,
o. a. 't Bermudische cederhout (Juniperus Bermudina) en veel olijf- en oranjeboomen. Er
groeit mads, hennep, vlas, tabak en katoen.
d. Inboorlingen drijven bovendien visscherij,
scheepsbouw on zeilmakerij. Zij staan onder

BER.
Britsch gezag, en d. havens zijn v. groot belang als ververschingsplaats voor d. WestIndische schepen. Juan Bermudes, een Spanjaard, ontdekte daze eilanden in 1522; in 1609
Teed Geo. Somers op zijn reis naar
er schipbreuk, en in 1612 vestigden zich d.
Engeischen er voor goad. Verg. An historical
and statistical Account of the Bermudas"
(Lond., 1848).
Bermudez is een staat v. d. Z.-Amerik.
republiek Venezuela, tuss. d. CaraThische zee
on d. Orinico-rivier, ruim 1500 vk. geogr. mijl
groot, met bijna 60 000 bow.
Bern, 't vruchtbaarste en op een na 't
grootste der Zwitsersche kantons, ligt tuss.
Bazel, Solothurn, Aargau, Lucern, Unterwalden, Uri, Walliserland, Waadt, Freiburg, Neufchatel en Frankrijk, beslaat een oppervlakte
v. 139 vk. geogr. mijl en heeft 540 000 bew.
't Noordelijk deel v. 't kanton is heuvelachtig,
heeft schoone vlakten en een vruchtbaren,
zorgvuldig bebouwden grond, met graan, wijn
en ooft. Hier vindt men 't Emmendal, een
der schoonste on vruchtbaarste dalen v. Zwitserland, waar voortreffelijke runderen gefokt,
en d. bekende Emmendaalsche kaas gemaakt
wordt. Fraaie gebouwen, een nette kleeding
en guile vroolijkheid getuigen v. d. welvaart
der bewoners v. dit dal. 't Zuidelijk deel des
kantons, 't Oberland (waartoe d. dalen Hasli,
Grindelwald en Lauterbrunnen behooren),
neemt a. d. voet der hooge bergketen a. d.
kant v. Walliserland een aanvang. d. Diepe
dalen brengen nog goad ooft voort, zijn vruchtbaar en hebben een zacht klimaat; hooger
leveren d. bergen uitmuntende weilanden op,
doch dan volgen kale rotsen, uitgestrekte Ijsvelden en d. hoogste bergen v. Zwitserland
(als d. Finsteraarhorn, d. Schreck- en Wetterhorn en d. Jungfrau), op wier hoogte d, groeikracht ophoudt; d. bewoners v. 't Oberland
leggen zich voornamelijk op d. veeteelt toe.
d. Hooge bergen, d. indrukwekkende gletschers
en d. prachtige watervallenr lokken jaarlijks
een menigte reizigers naar daze oorden. d.
Voorn. tak v. industrie des kantons bestaat
in linnen- en wollen stoffen-fabrieken. Over
d, geschiedenis v. 't kanton Bern leze men:
Tither Bern" des eidgenOssischen Frei
staats ern"
(Bern, 1838, 5 din).
B
Bern, d. hoofdstad v. 't kanton v. dien
naam, is een groote en ftaaie stad, op een
heuvel, door d. riv. d. Aar a. drie kanton besproeid. Er zijn 45 000 inw., die in zijden- en
wollen-manufacturen, linnen- on kousen-weverijen hun bestaan vinden. Onder d. gebouwen
verdienen d. Gothische groote kerk, die v. d.
H. Geest, d. Academie-gebouwen on 't ziekenhuis bijzondere opmerking. Merkwaardig zijn
hier d. arcaden Tangs veel aanzienlijke woningen; 't Bonds-paleis, 't nieuwe Museum v.
nat. historie; 't „Kornhaus"; d. prachtige Nydeckbrug v. 300 M. lang en 20 M. hoog ; d.
berenkuil on d. Berner Leeuw. Er zijn to Bern
versch. wetensch. genootschappen, waaronder
't ceconomische, tot verbetering der landhuishoudkunde, en een voor d. inlandsche nat.
historie. 't In 1802 gestichte museum voor d.
nat. hist. bevat d. Zwitsersche zoogdieren,
vogelen, insecten en kruiden, on d. openbare
boekerij is rijk a. gedrukte werken on handschriften. Ook zijn hier belangrijke kunstkabinetten v. particulieren, die meestal voor
vreemdelingen openstaan. Weinige steden hebben zoo schoone wandeldreven als Bern.
Bernadotte, Zie Karel _XIV.
Bernagie (Borrago) is een tot d. nat. fam.
der Borragineen behoorend plantengesl., waar-
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van d. gemeene Bernagie (Borrago officinalir
L.) d, bekendste soort is. Dit gewas is kruidachtig, 3 a, 6 d. M. hoog, ruwharig, on draagt
hemelsblauwe bloemen. d. Bladeren smaken
naar komkommers on kunnen als salade gegeten worden.
-Bernagie (PIETER), sedert 1695 hoogl. in
d. geneeskunde a. d. Doorluchte school to
Amsterdam, was tevens hoofdbestuurder v.
d. Amsterd." schouwburg, on schreef daarvoor
blijspelen, die veelmalen zijn opgevoerd en
herhaaldelijk gedrukt, zooals „d. Belachelijke
jonker"; „'t Franeker studenten-leven" en „d.
Huwelijke staat".
Bernard (JAcquEs), gab. 1 Sept. 1658, to
Nions in Dauphine, studeerde to Geneve in
theologie, wijsbegeerte en wiskunde, on ward
hoogleeraar a. d. hoogeschool on predikant bij
d. Waalsche gemeente to Leiden, waar hij 17
Apr. 1718 overl. Hij heeft veel Frans. en Lat.
werken geschreven, o. a. „Bibliotheque universelle" on „Recueil de traites de Paix, d.
Trove et d. Neutralite" (1700, 4 din).
Bernard (PIERRE JOSEPH), in 1710 to Grenoble gab., moot onder Frankrijks bevalligste
dichters genoemd worden. In 1737 bracht hij
't zangstuk „Castor et Pollux" ten tooneele,
dat door kenners voor een meesterstuk gehouden ward. Eenige jaren vroeger gaf hij „Phrosine et Melidor" in vier zangen in 't Licht.
Na zijn dood (1775) verscheen „l'Art d'Aimer",
waarin hij Ovidius vrij gevoigd is. Voltaire
gaf hem d. bijnaam v. „le gentil Bernard",
dien hij sedert behouden heeft.
Bernard (JOHANNES STEPHANUS), gab. to
Berlijn in 1718, was een geneesheer, die zich
in d. oude Grieksche letteren, vooral door d.
uitgave v. werken over geneesk., groote verdiensten heeft verworven. Hij heeft 't grootste
deel v. zijn Leven in d. Nederlanden doorgebracht, lang to Amsterdam gewoond en is to
Arnhem in 1793 gest. Hij heeft uitgeg.: „Demetrii Pepagomeni Tiber de Podagra, Gr. et
Latina" (Arnh. 1753) ; „Anonymi Introductio
anat. Gr. et Lat. item Hypatus de partibus
corporis Gr. et Lat." (Lugd. Bat. 1744); „Psellus de lapidibus Gr. et Lat." (L. B. 1748);
Bat, de Febribus Gr. et Lat." (Lugd.
Bat, et Traj. ad Rh. 1748); „Synesius de Febr."
(Amstel. et L. B 1749); „Anonymi Tractatus
de Hydrophobia Gr. a Iac. Sims Lat. versus"
(Arnh. 1791). Na zijn dood bezorgde Gruner d.
uitg. v. Theophanes Nonnus, die hij had nagelaten (Gothae et Amstel. 1794, 1795, 2 din).
Ook gaf Gruner On „Reliquiae medico criticae"
(Jenae, 1795) uit.
Bernard (JOS. CHRYS. BERN.), gab. 25 Apr.
1774, to Haarlem, studeerde to Leiden in d.
geneeskunde en ward daar in 1817 hoogleeraar.
In 1824 ward hij inspecteur-generaal v. d.
geneesk. dienst bij d. land- en zeemacht. Hij
genoot 't vertrouwen v. kon. Willem I, was
eerste geneesheer der Koninkl. familie, en verwierf door een gelukkige praktijk grooten
roem, ook buiten'slands.
Bernard (cLAUDE), gab. 12 Juli 1813 to
s. Julien , in 't depart. RhOne, studeerde to
Parijs d. geneesk. en were daar in 1854
hoogl. in d. physiologie a. 't College de France.
d. Wetenschap heeft veel a; hem to danken,
zoowel door zijn sehriften als door zijn onderzoekingen op 't levend. lichaam. Daze golden voorn. d. afscheidingen v. d. maag, 't
darmkanaal, d. alvleeschklier on d. lever, en
d. invloed der zenuwen op d. spijsvertering
en ademhaling. Van zijn schriften zijn 't belangrijkst: „Lecons de physiologie experimentale" (1850); „Introduction i l'etude de la.,
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medicine experimentale" (1865) en „Lecons de
pathologie experimentale" (1871). Hij overl. to
Parijs, 10 Febr. 1878.
Bernard le Ventadour, een meistreel
uit d. 12e eeuw, in Limousin geb., bezong
Agnes de Montlucon on Eleonore de Guienne,
maitressen a. 't hof v. Raimond V. Hij overl.
in d. abdij v. Dalon in Limousin. Raynouard
heeft 22 gedichten v. dozen troubadour in
zijn „Choir de podsies" in 't licht gegeven.
Bernard d'Aunac, een meistreel uit d.
13e eeuw, gob. bij Toulouse, is schrgver v.
eenige dichtstukken, waarvan een Sirrente op
d. oorlog, door pans Martinus IV afgekondigd wagons d. Siciliaansche vesper, 't belangrijkste is.
Bernardin de s. Pierre (JACQUES HENRI),
ward in 1737 to Havre geb, on genoot eon
zorgvuldige opvoeding. Hij bezocht d. ingenieurs-school to Parijs on ging vandaar als
officier naar Malta. Naderhand nam hij dienst
in Rusland, maar voegde zich bij d. Polen,
die zich tegen d. Russen verdedigden. Hij bezocht Dresden, Berlijn on Weenen, on diende
eindelijk als ingenieur-officier twee jaar op
Ile de France. Na zijn terugkomst in Frankrijk wijdde hij zich geheel a. d. letterkunde.
In 1773 gaf hij zgn „Voyage a, l'Ile de France"
anoniem in 't licht, bearbeidde daarna elf
jaar, in onafgebroken afzondering, d. kostbare
bouwstoffen zgner rgke ondervinding on veelvuldige waarnemingen, on trad in 1784 luisterrijk en onverwacht op met zijn „Etudes
de la Nature". Hij verkreeg een aanzienlgke
jaarwedde, en Lodewijk XVI, die horn een
waardig opvolger v. Buffon noemde, verhief
hem tot opziener v. d. Kruidtuin en v. 't Museum v. nat. historie. d. Eerste vijf jaar na
d. uitg. v. zijn work besteedde hij tot 't verzamelen v. bouwstoffen, ten einde dit onderwerp nog meer uitgebreid to behandelen.
Zijn wereldberoemde idylle „Paul et Virginia"
verscheen in 1788 en kort daarna zijn „Chaumiere Indienne". Hij stierf 24 Jan. 1814. Onder
zijn nagelaten qeschriften waren d. onvoltooide „Harmonies de la Nature" d. belangrijkste. Zijn „Oeuvres completes" zagen v.
1810 t. 1820, in 12 din met platen 't licht.
Bernauer (AGNES), een burgerdochter uit
Augsburg of uit Biberach, was door eon geheim huwelijk verbonden met Albrecht, eeni
gen zoon v. hertog Ernst v. Beieren. Doze
wilde zijn zoon dwingen tot verbreking v.
dezen band en tot een huwelijk met d. dochter
v. hertog Erik v. Brunswijk, en toen Albrecht
volstandig weigerde, liet hertog Ernst, gebruik makende v. d. afwezigheid zijns zoons,
Agnes Bernauer gevangen nemen, v. tooverij
beschuldigen en op 12 Oct. 1435 door beulsknechten in d. Donau verdrinken. Een geweldige oorlog tuss. vader en zoon was 't gevolg
v. deze wandaad.
_Bernays (MICHAEL), geb. 17 Nov. 1834 to
Hamburg, studeerde to Bonn en to Heidelberg in d. letteren on word in 1874 hoogi. to
Munchen. Hij schreef meest over voortbrengselen der nieuwere Duitsche letterk., o. a.
,Ueber Kritik u. Geschichte der Goetheschen
Textes" (1866), over Schlegels bearbeiding v.
Shakespeare en Joh. Heinr. Vosz' vertaling
v. d. Odyssee. Zijn brooder JAKOB B., to Hamburg in 1824 geb., studeerde to Bonn in d.
wijsbegeerte en oude talon, en word eerste
bibliothecaris en buitengew. hoogi. to Bonn.
Hij bezorgde een uitg. v. LUCRETIUS in 1852,
vertaalde book I, II en III v. Aristoteles'
,,Politika" in 1872, en schreef o. a. „Jos. Just.
Scaliger" (1855); „Das Phokylideische Gedicht"
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(1856);Die Chronik v. Sulpicius Severus"
(1861); heophrastos' Schrift fiber Frommigkeit" (1866); „Die Heraklitischen Briefe" (1869)
en „Lucian u. d. Kyniker" (1879). Hij overl.
26 Mei 1881.
Bernburg, d. hoofdstad v. Anhalt-Bernbur
(zie Anhalt), ligt a. d. Saale, en heeft 21
inw., die v. handel on nijverheid bestaan. 't Zeer
oude slot op een hooge zandsteenrots is eon_
merkwaardig gebouw; d. stad heeft vier kerken on een gymnasium, een 56 M. lange brug
over d. Saale on een spoorwegstation.
Bernd (CHRIST. SAM. THEOD.), gob. 12 Apr.
1775 to Meseritz, wijdde zich aanvankelijk a.
d. studio in d. theologie to Jena, maar word
door CAMPE bewogen, to Brunswijk deel to
nemen a. d. bewerking v. 't „WOrterbuch der
Deutschen Sprache", dat hij geheel alleen v.
1807 t. 1811 voltooide. Hij word daarna achtereenvolgens hoogl. to Kalisch, to Posen on
to Bonn, waar hij 26 Aug. 1854 overl. Hij
richtte in zijn lateren levenstijd zijne nasporingen op sphragistiek on heraldiek, en schreef
daarover: „Allgem. Schriftenk, der ges. Wappenwissenschaft" (1835, 3 din met suppl.);
Wappenbuch der preusz. Rheinprovinz" (1835,
2 din met suppl.) en .„HauptstUcke der Wappenwissenschaft" (1841—'49, 2 din).
Berner (ALB. FRIEDR.), gob. 30 Nov. 1818,
to Uckermark, studeerde to Berlijn in d. rechten, word daar in 1851 hoogl. on „GeheimJustizrath". Hij heeft veel gewaardeerde werken over d. rechtswetenschap geschreven, o. a.
„Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen" (1847); „Lehrbuch des deutschen Strafrechts" (10e dr. 1879, in vole talon overgezet);
„Die Abschaffung der Todesstrafe" (1861) on
„Lehrbuch des deutschen Preszrechts" (1876).
Berner-Alpen (d.) heeten d. Bergen, die
zich ten N.-0. v. 't meer v. Geneve, ten Z. v. 't
Thtiner- en 't Brienzer-meer, tuss. d. bovenloop
V. d. Aar en v. d. RhOne verheffen. 't Westelijk
deel is een breed kalk-gebergte met steile
wanden, die zich tot boven 3000 M. verheffen;
Oostwaarts bestaat 't uit ontzettende rotsgevaarten, met d. Finster-Aarhorn tot middelpunt, en met gletschers bedekt. Op een lengte
v. 7 on een breedte v. 3 geogr. mijl vindt men
daar een ophooping v. toppen, die veelal 3600
M. to boven gaan, en in d. Wetterhorn (3800
M), d. Schreckhorn (4100 M.), d. Monch (4200
M.) en d. Jungfrau (4260 M.) hun grootste
hoogte bereiken. Hoogst merkwaardig zijn d.
Grimselpas, die 't Aardal met 't RhOnedal,
en d. Sustenpas, die 't Haslidal met 't Reuszdal vereenigt. In d. dalen v. Grindelwald en
Lauterbrunnen zijn indrukwekkende watervallen. d. Reizigers, die doze grootsche natuurtafereelen v. 't zoogen. Berner-Oberland willen beschouwen, kiezen gewoonlijk Interlaken
tot uitgangspunt.
Bernhard (s.), geb. in 1091 bij Dijon, uit
een oud adellijk geslacht, was in 1115 eerste abt
v. 't Cistersienser klooster to Clairvaux, bij
Langres in Champagne. Afkeerig v. uiterlijk
aanzien, woes hij d. verheffing tot hooge
kerkelijke bedieningen af. Hij bleef als abt
eon voorbeeld der geestelijkheid en een raadgever der pausen. Innocentius II had 't behoud v. 't leenrecht in Duitschland, en Eugenius III zijn opvoeding a. hem to danken. Hij
was een bemiddelaar tuss. vorsten on bisschoppen, on in d. kerkvergaderingen word
zijn gevoelen bijna als een godspraak aangemerkt. Schrijvers v. versch. richting erkennen
dat hij door zijn ijver a. d. Kerk gewichtige
diensten bewezen heeft. Hij stierf algemeen
geacht in 1153. Clairvaux word door hem be-
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roemd. Men verkoos uit zijn kloosterbroeders
versch. bisschoppen en Rbten. In d. 13e eeuw
waxen er 800 kloosters, welker bewoners, ofschoon Cistersienser kloosterlingert blijvende,
zich echter naax d. stichter Bernhardijnen
noemden.
Bernhard, hertog v. Weimar, een der
grootste veldheeren v. d. dertigjarigen oorlog,
werd 6 Aug. 1604 gab., trad reeds vroeg in d.
krijgsdienst, streed in d. Palts, en in d. Nederlanden, en werd generaal-majoor onder Gustaaf
Adolf, koning v. Zweden; hij veroverde in 1631
Wurtzburg en Mannheim, en drong daarna in
Zwaben. Inzonderheid onderscheidde hij zich
in 1632 in d. slag bij Lazen die, wijl Gustaaf
Adolf reeds bij d. aanvang sneuvelde, alleen
door zijn dapperheid gewonnen werd. Sedert
maakte hij veroveringen in Franken en Beieren,
maar bracht door to groote voortvarendheid 't
Zweedsche leger in 1634 in groot gevaar,
waaruit 't door een nauwere verbintenis met
Frankrijk, door d. kanselier Oxenstiern bewerkt, gored werd. Bernhard, nu door d. Fransche legerbenden ondersteund, trad weder
veroverend op, doch moest,.wij1 zijn leger uit
gebrek a. soldij en levensmiddelen verliep on
door ziekte verzwakte, zich in d. Elzas terug
trekken. Zoodra zijn leger zich hersteld had,
rukte hij weder voorwaarts; hij veroverde
Zabern in d. Elzas, breidde zich in Lotharingen
en Bourgondio uit, sloeg d. Keizerlijken terug,
trok over d. Rijn en sloeg 't beleg voor Rijnfeld,
dat zich in Mrt 1638 a. Bernhard moest overgeven, waarop d. vesting Breisach a. d. Rijn
in Dec. volgde. Thans v. d. Elzas verzekerd,
trachtte Bernhard dien to behouden; hij liet
zelfs een munt slaan, met 't Saksische en
Breisachsche wapen. Vergeefs poogde Frankrijk hem Breisach to ontrukken; zelfs woes
hij een uitnoodiging naar Parijs en een huwelijk met een nicht v. d. kardinaal Richelieu
v. d. hand. d. Hertog, wiens aangroeiende
macht hem tot een gevaarlijken nabuur v.
Frankrijk maakte, werd onverwachts door een
ziekte overvallen, die hem to Neuburg 8 Juli
1639 uit 't Leven rukte. Vele gelijktijdige
schnjvers vermoeden,.dat een Genueesch geneesheer hem vergif mgegeven heeft, en d.
Hertog zelf twijfelde er niet aan. d. Protestanten verloren wel in hem een sterken steun;
doch zijn opvolgers Banner en Torstenson
vervingen hem met goad gevolg, on Frankrijk
nam to hunnen voordeele een krachtiger aandeel in d. krijg. Verg. Rose „Herzog Bernhard
der Grosse von Sachsen-Weimar" (2 dln, Weimar, 1829).
Bernhard (KAREL) hertog v. Saksen-Weimar, luitenant-generaal in Nederl. dienst, werd
gob. to Weimar, op 30 Mei 1792. Hij diende
reeds in 't Pruis. leger in d. ongelukkigen
slag bij Jena (1806). In d. bevrijdingsoorlog
nam hij dienst in 't Nederl. leger en stood
als brigade-commandant bij Quatrebras en
Waterloo. In d. Belgische revolutie v. 1830
on 1831 bewees hij belangrijke diensten; door
eon stouten tocht verzorgde hij Maastricht v.
bezetting en voorraad, en als bevelhebber
over d. linkervleugel had hij een aanmerkelijk deal in 't succes v. d. Tiendaagschen veldtocht. Van 1848 t. 1853 was hij opperbevelhebber v. ons leger in 0.-Indio. Hij woonde
sedert bij afwisseling to 's Gravenhage on to
Weimar, stelde veel belang in kunst on wetenschap, had d. Vereen. staten v. N.-Amerika
on 't Z.-0. v. Europa bereisd, on zelf zijne
opmerkingen to book gesteld. Hij overl. to bad
Liebenstein, 31 Juli 1862.
Bernhardi (AUG. FERD.), als taalgeleerde
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en satyrisch schrijver beroemd, werd 24 Juni
1770 to Berlijn gab., beoefende to Halle, onder
d. leiding v. Wolff, d. philologie en paedagogie,
en werd in 1808 director v. een gymnasium
to Berlijn. Later werd hij daar privaatdocent
a. d. academie, hij hield voorlezingen en werd
consistoriaal-raad, on overl. 2 Juni 1820. Zijn
voorn. schriften zijn : „Bambocciaden" (Berlin,
1797-1800, 3 Thl.); „Sprachlehre" (Berlin, 1800,
op nieuw bearbeid, 1803, 2 Thl.); „Anfangsgninde der Spracfiwissenschaft" (1806) on
„Ansichten ilber die Organisation der Gelehrten-Schulen'' (Jena, 1818). Hij onderscheidde
zich door fijne satyre, gelukkigen humor on
voortreffelijken stijl.
Bernhardi (THEOD. v.), gab. 6 Nov. 1802,
to Berlijn, studeerde to Heidelberg, vertoefde
geruimen tijd in versch. staten v. West-Europa,
en volbracht v. 1866 t. 1871 belangrijke zendingen in Pruisischen staatsdienst naar Italie,
Spanje en Portugal, en overl. 12 Febr. 1887
to Kilnersdorf. Zijn voorn. histor. schriften
zijn: Geschichte Ruszlands and der Europ.
Politik" (3 dln, 1863—'77); „Vermischte Schriften" (2 dln, 1879) on „Fnedrich der Grosze
als Feldhere' (2 dln, 1881).
Bernhardsberg (d. Groote s.) verheft zich
tuss. Walliserland on 't dal Aosta, tot een
hoogte v. 3400 M. boven d. zee. Over dozen
berg loopt d. weg v. 't meer v. Geneve, door
Walliserland, naar Piemont. d. Naam is oorspronkelijk v. een Savooisch edelman, Bernhard
de Menton, die, in d. 10e eeuw bier een
klooster bouwde ten dienste v. reizigers, die
d. Alpen overtrekken. Hij vertrouwde d. zorg
voor daze stichting a. monniken der Augustijner-orde, die in d. geest v. d. stichter met
voorbeeldige zelfopoffering, bijstand on gastvrijheid a. reizigers verleenden, tot Karel
Emanuel III v. Sardinia met Zwitserland over
d. benoeming v. d. proost in twist geraakte,
waardoor 't bestuur over daze kloosters a.
wereldlijke geestelijken kwam, die evenzeer
met menschenliefde getrouw h
hun task verrichtten.
't Klooster ligt ruim 2500 M. boven d. zee;
er heerscht een lange, strange winter, en d.
sneeuw verblindt d. reiziger. 't Tegenw. gebouw is in d. 16e eeuw voltrokken, is voor
60 gasten ingericht, maar kan er 300 bevatten.
Er wonen 10 a 12 monniken, koorheeren der
Augustijner-orde met 7 knechts. Betaling wordt
aangenomen, maar niet gevergd; in 1848 vertoefden er 19000 personen, die slechts f 2000
betaalden, terwijl d. jaarl. kosten f 36 000 bedragon. d. Bewoners der stichting gaan onder 't
verschrikkelijke weder en vervaarlijke sneeuwvallen met lange stokken gewapend, en v.
afgerichte honden vergezeld, op weg, om verongelukten op to sporen, en zoo mogelijk in
't levee terug to brengen. Zijn ale pogingen
daartoe vergeefsch, dan wordt 't lijk in een
kapel geplaatst, waar 't verdroogt, zoodat
dooden na versch. jaren nog door hunne verwanton herkend worden. In die kapel is een
gedenkteeken v. Desaix, die in d. slag bij
Marengo sneuvelde.
Bernhardt (AuG.), gab. 28 Sept. 1831 to
Sobernheim, opperhoutvester en directeur der
academie voor boschcultuur to Miinchen, overl.
14 Juni 1879, heeft belangrijke werken over
't boschwezen geschreven, o. a. Die Waldwirthschaft u. der Waldschtitz" (1869); „Ueber
die Entwicklung der Waldwirthschaft in
Deutschland" (1871); „Forststatistik Deutschlands" (1872) on „Geschichte des Waldeigenthums, -wirthschaft u. -wissenschaftt" (3 dln.
1875).
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Bernhardt (SARAH), volgens anderen ROgeheeten, geb. to Havre in 1846,
en opgeleid a. 't Conservatoire to Parijs, ontwikkelde zich tot een voortreffelijke tooneelkunstenares, zoowel in 't drama als in 't
classieke treurspel, zoodat bevoegde kunstrechters haar met RACHEL gelijkstellen. Zij
schitterde vooral in d. hoofdrol v. Moliere's
„Femmes savantes", Victor Hugo'suy Blas",
als „Marguerite Gauthier" (v. ]Dumas), als
,,Frou-Frou" (v. Meilhac en HalOvy), als „Fedora" en als „Maria Stuart". Zij deed herhaaldelijk kunstreizen naar Amerika en in 1881 ook
in ons vaderland. Deze reizen geleken triomftochten. Zij toonde ook hare kunstvaardigheid
in schilderstukken en beeldhouwwerken.
Bernhardy (GOTFRIED), geb. 20 Mrt 1800
to Landsberg, op 14 Mei 1875 overl. to
als directeur v. 't philologisch seminarium en
opperbibliothecaris der universiteit, heeft belangrijke werken over classieke letterk. geachreven, o. a. „Eratosthenica" (1820); „Grundrisz der romischen Literatur" (5 dln, 1869);
„Encyklopadie der Philologie" (1832) en „Grundrisz der griechischen Literatur" (nieuwe uitg.
in 3 dln, 1875).
Berni (FRANCESCO), ook Berna en Bernia
genoemd, ward ornstr. 1490 uit een edei, doch
verarmd Florentijnsch geslacht to Campovecchio in Toscane geb. Reeds jong schitterde
hij in een kring v. jongelieden, die onder d.
naam v. d. Vignajuoli zich to Rome vereenigden, als geestig dichter- zijn verzen hadden
zulk een eigenaardigheid v. stijl en vorm, dat
men dit genre naar hem versi Berneschi noemde.
In 1533 ward hij to Florence tot kanunnik benoemd ; hij genoot er d. gunst der beide Medici,
en overl. 26 Juli 1536. Zijn „Opera Burlesche"
(2 dln, Flor. 1548-1555, Lond. 1721 en 1724)
zijn ook in d. verzameling der „Classici Italiani" (Milaan, 1806) opgenomen. Zijn omwerking v. Bojardo's „Orlando innamorato" maakte
zoo grooten opgang, dat zij v. 1541 t. 1545
driemaal gedrukt is.
Bernina is een ontzaggelijk Alpen-gebergte in Grauwbunderland, a. d. Oostzijde v.
't dal Engadin. d. Hoogste top heat Piz-Bernina
(4050 M); op een hoogte v. 2336 M. is d. Bernina-pas, die 't dal Engadin met Valtellino
verbindt.
Bernini (Giov. Lou.) was d. soon 'v. d.
schilder en beeldhouwer PIETRO BERNINI, die
in 1562 to Sesto geb. en in 1626 to Rome gest.
is. Door zijn vader onderwezen, maakte Lorenzo zulke vorderingen, dat hij in zijn tiende
jaar reeds een kop in marmer beitelde. Zijn
roam steeg snel, en begaf hem zelfs in hoogen ouderdom niet. Geen beeldhouwer sedert
Michel Angelo verwierf zich zulk een invloed,
die in Italio in d. 18e eeuw nog merkbaar
was. d. Antieken minachtende, schiep hij beelden naar zijn phantasie, zooals zij in d. natuur
niet bestaan; in plaats van naar 't ideals
schoon to streven, bevredigde hij slechts d.
eischen der zinnelijkheid. Hij trachtte 't schilderachtige in d. plastische kunst over to brengen en overdreef daarbij d. richting v. Correggio, dien hij zich ten voorbeeld stelde.
Vooral missen zijn vrouwen-beelden d. edele
schoonheid der antieken. Zijn draperien zijn
nog manierlijker geplooid dan die v. P. da
Cortona. Soms is er leven en beweging in
zijn beelden; enkele bijzonderheden, vooral d.
stollen, waaruit d. draperi6n bestaan, zijn waar
uitgedrukt. Onder zijn bests standbeelden behooren: 't kolossale ruiterbeeld v. Konstantijn d. Groote in 't Vaticaan; 't groote beeld
v. Longinus in d. s. Pieters-kerk; s. Theresia
SINE BERNARD
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in d. kerk s. Maria della victoria, en s. Babiana
in d. kerk v. dien naam welk beeld uiterst
zorgvuldig bewerkt is. d. Prachtige predikstoel in d. s. Pieter die onder d. regeering v.
paus Alexander VII naar zijn ontwerp vervaardigd is, getuigt echter v. wansmaak. In
daze kerk zijn ook d. door hem vervaardigde
praalgraven v. d. pausen Urbanus VIII en
Alexander VII. d. Tombe v. gravin Mathilde,
die gedeeltelijk door zijn broader naar zijn
plan afgewerkt is, onderscheidt zich v. zijn
overige werken door eon beteren stijl. Zijn
leerlingen vervaardigden naar zijn ontwerpen
d. engelenbeelden op d. balustrade der Engelenburg. In d. villa Ludovica ziet men zijn
„Roof v. Proserpina", een manierlijke navolging v. d. Sabijnschen maagdenroof" v. J. de
Bologna. Een al beelding v. dit werk en v.
zijn s. Theresia komt voor in Cicognara's
„Storia della Scull" Een zijner schoonste basreli6fs , d. Bezoeking" is in d. kerk der Madonna di Misericordia bij Savona. Onder d.
vele door hem vervaardigde marmeren standbeelden munt d. Triton a. d. bron op 't plein
Navona uit. Hij beitelde ook een groot aantal marmeren busten, waaronder die v. koning
Karel I v. Engeland, Lodewijk XIV v. Frankrijk, paus Urbanus VIII, Innocentius X en
Gregorius XV. Daarenboven vervaardigde
Bernini nagenoeg 200 schilderijen, deals tafereelen uit d. geschiedenis on d. fabelleer, deals
portretten. Ook op d. bouwkunst had Bernini
een machtigen invloed. Opmerkelijk is 't
daarbij, dat hij, die zich zoo zeer tegen d.
antieke beelden verklaarde, als bouwmeester
d. Griekschen stijl volgde, z(56 zelfs, dat hij
er veal toe bijbracht, dat die weder ingevoerd
ward. Winckelmann roemt hem zeer als bouwmeester. Hij arbeidde sedert 1629 a. d. voltooiing v. d. bouw der s. Pieterskerk. Wijl
hieraan nog twee torens ontbraken, maakte
Bernini er d. teekeningen voor. Toen d. eene
schier voltooid was, ontstond er een verzakking in d. door Maderno slecht aangelegde
fondamenten, waarom d. toren weder afgebroken moest worden. Aldus is d. s. Pieter
zonder klokke-torens gebleven, doch teen.
bouwde Bernini d. zuilengang op 't s. Pietersplein, die niettegenstaande d. onzuiveren stijl,
een majestueusen indruk maakt. De 162 op
d. balustrade staande beelden v. heiligen en
stichters v. versch. orden zijn onder zijn leiding door kunstenaars gebeiteld. Dit werk,
in 1667 onder Alexander VII begonnen on
onder Clemens IX voltooid, kostte 850 000
scudi. d. Kunstenaars, die onder Bernini werkten, moesten zijn smaak huldigen, anders
waren zij ook zeker zijne vijandschap to zullen ondervinden; waardoor 't to verklaren is,
dat hij zooveel navolgers vond. Onder d. gewichtigste werken, die hij voltooide, behoort
nog d. door kunstkenners misprezen kolossale
tabernakel, tegenover 't hoofd-altaar, waarvan
d. kosten v. d. arbeid 60 000, v. 't verguldsel
40 000 scudi bedroegen. Daarenboven bouwde
Bernini to Rome vele kerken, paleizen, kapellen en fonteinen, onder welke 't paleis Barberini uitmunt, meest in een decoratieven
stijl. Ook buitenslands verbreidde zich zijn
room; Lodewijk XIV ontbood hem naar Parijs,
om er 't bouwen v. d. Louvre to besturen.
Hij ontwierp er d. teekeningen voor d. kolonnade v. d. Louvre, maar wegens d. gebreken,
die men er in ontdekte, zijn ze niet gevolgd,
doch warden d. ontwerpen v. Claude Perrault
verwezenlijkt. Bernini had ook d. buste en
een ruiterbeeld v. Lodewijk XIV gemaakt,
maar dit ward den vorst zoo weinig waardig
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geoordeeld, dat men er een antiek hoofd op
plaatste. In 1821 zijn te Rome eenige plastische werken v. dezen meester in d. Stanza
di Bernino vereenigd, waaruit men 't best
over d. smaak v. zijn tijd oordeelen kan.
Portret v. dezen kunstenaar, die in 1588 te
Napels geb. was en in 1680 te Rome stierf,
vindt men in „Ritratti di alcuni celebri pittori"
d. 0. Lioni. Zijn broeder LIIDOVICO B., die hem
in 't beitelen en in 't bouwen behulpzaam
was, bestuurde d. bouw der s. Pieterskerk
gedurende Giovanni's reis naar Frankrijk. Hij
stierf in 1682 op 69jarigen leeftijd.
I?ernis (FRANC. JOACH. DE PIERRES, COMTE
DE LYON, CARDINAL DE), 22 Mei 1715 te S. Mar-

cel de PArdeche geb., kwam jong to Parijs.
Nadat hij in 't Seminarium v. s. Sulpice tot
d. geestelijken stand was opgevoed, kwam
hij door zijn bevallig voorkomen, goede manieren, geestigheid en d. kunst om vleiende
verzen to maken, a. 't Hof. Madame de Pompadour stelde hem a. koning Lodewijk XV
voor, die hem een vertrek in d. TuilleriOn en
1500 livres jaargeld schonk. Later ward hij
afgezant to Veneti6, en hij verwierf zich daar
door 't beslechten v. oneenigheden tuss. d.
Republiek en d. Kerkelijken Staat, d. gunst
v. d. Paus, die hem tot kardinaal verhief. Na
zijn terugkomst in Frankrijk, word hij minister
v. Buitenlandsche zaken, doch in 1758 vial hij
in ongenade; in 1764 benoemde d. Koning hem
tot aartsbisschop v. Albi, on vijf jaar later
word hij tot gezant to Rome benoemd, waar hij
2 Nov. 1794 overl. d. Omwenteling in Frankrijk had hem v. zijn inkomen beroofd, en hij
leefde d. laatste jaren v. een jaargeld, dat d.
Koning v. Spanje hem schonk. Na zijn dood
word zijn gedicht „La religion vengee" door
Azara uitgegeven. Al zijn werken (Oeuvres
completes de Bemis) verschenen in 1797 on
1825 bij Didot to Parijs. Zijn „Correspondance
avec Voltaire" (Parijs, 1799) is een zeer geacht werk.
Bernouilli. Doze naam is door groote
wiskundigen gedragen. JAKOB BERNOUILLI ward
geb. to Bazel in 1654, uit een aanzienlijk geslacht. Schoon aanvankelijk bestemd tot een
staatkundige loopbaan, had hij nauwelijks een
book over d. wiskunde beoefend, of hij leefde
gebeel voor deze wetenschap. Wijl zijn vader
zich hiertegen verzette, en 't hem deswege
a. wiskundige boeken liet ontbreken, moest
hij zonder leermeester en met weinig hulpmiddelen zich zelf tot wiskundige vormen.
Toch bracht hij 't spoedig zoo ver, ook in d.
sterrekunde, dat hij reeds v. zijn 18e jaar
af, door uitstekende schriften onder d. wiskundigen v. d. eersten rang to tellen was, en in
1687 tot hoogleeraar in d. wiskunde to Bazel
word benoemd. Terwijl hij zich hier een grooten
naam verwierf, bekleedde zijn jongere broeder
JOHANNES B., to Bazel in 1667 geb., 't hoogleeraars-ambt in d. wiskunde to Groningen,
met zooveel luister, dat beiden schenen to
wedijveren, om d. hoogsten rang. Zij verbaasden
d. geleerde wereld door d. moeilijke vraagstukken over hoogere wis- en werktuigkunde,
die zij elkander opgaven. JOHANNES B. nam na
zijns broeders dood diens ambt a. d. hoogeschool to Bazel over. Hij is d. uitvinder v. d.
Calculus exponentialis, dien hij in 1697 vOOr
Leibnitz bekend maakte, en vond d. integraalrekening uit. Zijn werken zagen in 1742 to
Geneve in 4 dln 't licht. DANIEL B., een zoon
v. Johannes, geb. to Groningen in 1700, en
gest. in 1782, was een groot natuur- en wiskundige, on word hoogleeraar, eerst a. d.
academie to s. Petersburg en later to Bazel,
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ili d. ontleed- en plantkunde. Hij behaalde
tienrnaal d. prijs v. wis- on natuurk., door d.
Fransche academie uitgeloofd. Zijn voornaamste werk is d. Hydrodynamica" (Stmatsb.,
1738). DANIEL B. heeft twee zonen nagelaten,
waarvan d. jongste, JAKOB B., lid was der
academie to s. Petersburg voor d. wiskundige
wetenschappen, en in 1789 is gest., on d. oudste
JOHANNES B. nog in 't begin der 19e eeuw
directeur der Berlijnsche academie was.
Bernstein (GEORG HEINR.), geb. 12 Jan. 1787
to Kospeda bij Jena, studeerde in d. godgeleerdheid en Oostersche talon to Jena, on word.
in 1812 hoogl. in d. Oostersche letterk. to Berlijn. Toen echter d. bevrijdingsoorlog uitbrak,
nam hij dienst als vrijwilliger bij d. cavalerie,
on streed hij als ritmeester in d. veldtochten
v. 1813 en 1814. Daarna vertoefde hij een geruimen tijd a. d. hoogescholen in Engeland,
om bouwstoffen bijeen to brengen tot een
Syrisch woordenboek en tot bestudeering v.
't Sanskriet. In 1821 word hij beroepen a. d.
universiteit to Breslau als hoogl. in d. Oostersche talon. In 1836 ondernam hij nog eons
een wetensch. reis naar Engeland en in 1842
doorzocht hij d. boekerijen der Ital. hoofdsteden. Steeds legde hij d. resultaten v. zijn
onderzoek in belangrijke schriften over Syrische, Hebreeuwsche en Arabische letterkunde
neder, en hij overl. na eon werkzaam leven
5 Apr. 1860.
Bernstein (AdRoN), geb. to Dantzig in 1812,
word door zijn ouders bestemd rabbijn to
worden en ontving alleen onderwijs in d.
Bijbel en in d. Talmud. Als 20-jarig jonkman
to Berlijn gekomen, gevoelde hij behoefte a.
moor omvattende kennis; hij bracht het door
zelfstudie in d. wijsbegeerte, sterre-, wis- en
natuurkunde zoover, dat hij daarin als gewaardeerd schrijver op kon treden. Gedurende
d. volksbeweging v. 1848 en 1849 stichtte hij
to Berlijn een democratisch volksblad, dat
hem gerechtelijke vervolging en gevangenisstraf berokkende, maar later onder d. titel v.
„Volkszeitung" een der meest gelezen bladen
ward. 't Meest is BERNSTEIN, ook ten onzent,
bekend geworden door zijn populaire boeken
over natuurkennis on cosmographie, onder d.
algemeenen titel v. „Aus dem Reiche der
Natur" uitgegeven. Met ongeevenaarde helderheid v. voorstelling en levendigen stijl
boeit hij 't groote publiek on leidt hij d. leek
in tot d. kennis v. d. geheime krachten der
natuur. Een dozer schriften, getiteld Boven
lucht en wolken", is in ons Vaderland bij veal
duizenden exemplaren verspreid. Later zijn
doze geschriften in 20 dln onder d. titel „Naturwissenschaftliche Volksbilcher" meermalen
gedrukt. BERNSTEIN heeft bovendien over velerlei onderwerpen geschreven, o. a. twee bundels novellen : „Vogele der Maggid" (4e dr.
1878) on „Mendel Gibbor" (2e dr. 1872); voorts:
„Marztage" (1873); „Natur u. Kultur" (1880) en
Die Jahre der Reaction" (1881). Hij overl. in
Febr. 1884,
Bernstorff (D. GRAVEN v.) stammen af v.
een Beiersch geslacht, welks laden vooral in
Denemarken, door hunne gewichtige betrekkingen vermaard zijn geworden. JOH. HARTING
ERNST V. B. word geb. 13 Mei 1712 to Hannover,
en studeerde to Tiibingen. Koning Christiaan
VI v. Denemarken benoemde hem in 1732 tot
zijn gezant a. 't Saksische hof on in 1737 op
d. Rijksdag to Regensburg. In 1744 ging hij
als Deensch gezant naar Frankrijk, en na d.
dood v. d. Prins v. Wales, vader v. d. ongelukkige k011ing111 CAROLINE MATHILDE, kreeg hij ,
als minister v. Buitenl. zaken d. opperleiding
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v. 't Deensche staatsbestuur in harden. In
die betrekking heeft hij veel voor Denemarken
gedaan. Kunst en wetenschap, handel en nijverheid bloeiden door zijn vrtjzmnige beginselen;
hij stemde d. Koning tot vrede, en bewoog
hem., d. eilanden en bezittingen der W.-Ind.
handelscompagnie voor 2 200 000 thalers te
koopen, en d. handel op die gewesten a. alien
te veroorloven. Hij regelde 't armwezen in
Denemarken en legde d. grond tot vele weldadige inrichtingen. Op zijn eigen goederen
schonk hij a. zijn lijfeigenen vrijheid en eigendom. Een eerezuil (Bernstorffsminde) herinnert
daar nog deze edele daad. Hij handhaafde d.
onzijdigheid v. Denemarken in d. zevenjarigen
oorlog; zorgde, dat Holstein PlOn, na d. dood
v. d. laatsten hertog, in 1761, a. d. Deensche
kroon kwam, terwijl hij, toen d. hertog v.
Holstein en Peter III, keizer v. Rusland, dit gebied benevens Sleeswijk eischten, zorgde voor
d. noodige oorlogstoerustingen. Peter stierf in
.1762 en met Catharina II werd een vergelijk getroffen, waarbij_ Denemarken, tegen afstand v.
Oldenburg en Delmenhorst, met Holstein word
vergroot. Struensee wist echter d. Koning langzamerhand v. Bernstorff to vervreemden, zoodat deze in 1770 zijn ontslag kreeg met een
jaargeld v. 6000 thalers. Bernstorff vestigde
zich toen to Hamburg, waar hij in 1772 overl.
Zijn neef ANDREAS PETER, graaf V. BERNSTORFF,
was, naar 't oordeel v. Frederik d. Groote,
nog verdienstelijker voor Denemarken dan
zijn oom. Hij werd 28 Aug. 1735 op zijns
vaders bezitting Gartow, in 't Luneburgsche,
gob. Hij studeerde to Leipzig on Gottingen,
en bereidde Engeland, Zwitserland, Frankrijk
en Italie. In 1755 kwam hij als kamerheer in
Deenschen dienst, vormde zich, onder d. leiding zips owns, tot staatsman, en werd in
1769 tot geheimraad benoemd, maar tegelijk
met zijn oom ontving hij zijn ontslag. In 1772
werd hij echter tot eersten minister verheven.
Hij vernieuwde toen d. vriendschap tuss.
Denemarken en Engeland ; en deed in 1778 a.
Zweden d. voorslag tot een gewapende neutraliteit. d. Koningin-weduwe Juliana bewerkte
in 1780 Bernstortts ontslag, maar d. kroonprins Frederik herstelde hem in 1784 weder
in zijn waardigheden. Sedert ondersteunde hij
met nadruk d. plannen tot financieele hervormingen, en bereidde hij in Sleeswijk on Holstein d. opheffing der lijfeigenschap voor. Hij
was een voorstander der burgerlijke vrijheid
ook die v. d. drukpers, on nam heilrijke maatregelen voor d. bloei V. handel, landbouw en
nijverheid. Hij stierf in 1797, en list zes zonen
na, waarvan d. oudste, CHRISTIAN GUNTHER,
graaf v. B., zijn vader opvolgde, maar in 1818
in Pruisischen staatsdienst overging. Hij was
daar tot 1831 min. v. Binnenl. zaken, ried
steeds tot beperkende en reactionaire maatregelen en overl. 26 Mrt 1835.
Bernstorff (ALBRECHT, graaf v.), geb. 22
Mrt. 1809, to Dreyl -Utzow in Mecklenburg, en
broederszoon V. CHRISTIAN GUNTHER, trad in
Pruis. staatsdienst, was in 1840 gezant to
P
Napels, in 1842 to arijs,
in 1845 te Munchen
on in 1848 to Weenen, waar hij in dit moeilijk
tijdsgewricht d. goede verstandhouding tuss.
't Pruis. on Oostenr. hof wist to bewaren, tot
in 1850 d. Russische invloed d. overhand kreeg.
In 1854 werd hij gezant to London, waar hij
d. onderhandelingen tot een gewenscht einde
bracht over 't huwelijk der prinses Victoria en
kroonprins Frederik. In 1861 nam hij d. betrekking aan v. minister v. Buiteni. zaken,
die hij vroeger meermalen geweigerd had; hij
ontwikkelde een buitengew. werkkracht en

22

BER.
bracht versch. handelsverdragen tot stand,
maar 't ontbrak hem a. d. noodige welbespraaktheid, om in d. volksvertegenwoordigmg op to treden. Hij werd in 1862 door BISMARCK vervangen, en werd weder gezant
to London, waar hij 26 Mrt 1873 overl. Hij
was in Engeland niet zeer gezien, en d. min
aangename verhouding, die vaak tuss. beide
mogendheden bestond, was gedeeltelijk a. zijn
wijze v. optreden toe to schrijven.
.Bernulf, v. 1027 t. 1054 bisschop v. Utrecht,
was te voren pastoor to Oosterbeek. Keizer
KOENRAAD III was v. Nijmegen naar Utrecht
gereisd om daar d. geschillen to beslechten,
die na d. dood v. bisschop Adelbold over d.
opvolging ontstonden. Hij was vergezeld v.
zijn gemalin GISELA, die hij echter to Oosterbeek moest achterlaten in d. pastorie, waar
zij een zoon ter wereld bracht. Pastoor BERNULF bracht d. blijde tijding a. d. Keizer, die
hem met goedkeuring der koorheeren tot bisschop benoemde. Hij maakte vrede met Dirk III
on handhaafde zijn recht tegen Dirk IV v.
Holland; hij vergrootte 't bisdom met Twente,
Drente, Deventer on Hameland, en stichtte
to Utrecht d. s. Jans- en d. s. Pieterskerk.
Demuth (Ave. MOR. LUDW. HEINR. WILH. V.),
geb. to Munster in 1808, was meermalen minister v. justitie in Pruisen, kroon-syndicus en
lid v. 't Heerenhuis. Hij ijverde voor herziening der constitutie in vrijzinnigen geest en
voor 't herstel v. d. onafhankelijkheid der
rechterlijke macht. Toen in 1862 't liberaal
ministerie moest aftreden, trok hij zich terug
on voerde hij sedert een gematigde oppositie
in 't Heerenhuis. Als lid v. d. Duitschen rijksdag voegde hij zich btj d. nationaal-liberals
partij.
Beroald (MATTHIEU), godgeleerde, geb. to
s. Denis, ging tot d. hervormde leer over, en
onderwees to Par'ijs Th. d'Aubigne in d. talon
on wijsbegeerte. Te Coutances als ketter gevangen genomen, werd hij ten vure veroordeeld, doch hij ontvluchtte naar Montargis,
on werd predikant en hoogleeraar in d. wijsbegeerte to Geneve, waar hij in 1576 overl.
Hij is d. schrijver v. d. ,Cronicon Sacrae
Scriptur de auctoritate constitutum".
Beroaldo (PHIL.), d. oude, in 1453 to Bologna
uit een aanzienlijk geslacht geb., opende reeds
in 1472 een school in zijn vaderstad, on onderwees later to Parijs voor een talrijk gehoor.
Te Bologna wedergekeerd, werd hij daar hoogl.
in d. letteren; hij word door d. Senaat als
gezant naar d. Paus gezonden, en stierf in
1505. Hij bewerkte uitgaven v. Plinius, Servius,
Properitius on Suetonius, on vervaardigde een
verzameling v. „Orationes" on Brie „Declamatones".
Beroaldo (PHIL.), d. jonge, in 1472 geb.,
leerling v. bovengem., werd hoogl. in d. letterkunde to Rome en voorzitter der academie.
d. Kardinaal J. de Medicis benoemde hem tot
zijn secretaris, en toen die prelaat onder d.
naam v. Leo X paus was geworden, tot bibliothecaris v. 't Vaticaan. Behalve een editie v.
Tacitus (1515), die onder d. principes gerekend
wordt, wijl zij d. eerste is, die d. eerste vijf
boeken der Annales" bevat, schreef hij : „Odarum lib. III; Epigrammatum liber" (Romae,
1530), waarvan in Frankrijk zes overzettingen
werden vervaardigd, waaronder die v. Clement
Marot d. voornaamste is. Hij stierf in 1518.
Deroe, Zie Zeekwal.
Deroea, of _Berea was eon der oudste
steden v. Macedonia, gelegen in een vruchtbaar oord a. d. voet v. 't geb. Bermius. d.
Atheners veroverden d. stad in d. Pelopone-

BER.
sischen oorlog, en d. Romeinen na d. slag
Pydna (168 v. Chr.). Paulus predikte er 't
Christendom (Hand. XVII : 10 e. v. v.), en in
d. middeleeuwen was zij een machtige bisschopszetel, maar in 1875 viel zij in d. macht
der Turken, die haar sedert Karaferia noemden.
Beroep, Zie Appel.
13eroep (Fr. profession) is d. werkkring,
die iemand in 't maatschappelijke leven vervult. 't Is d. algemeene naam voor iederen
tak v. bestaan. In sommige steden der oudheid waren d. beroepen door 't kastenwezen
streng gescheiden, en had d. zoon 't beroep
v. d. vader; in d. middeleeuwen en nog lang
daarna was d. beroepskeuze door 't gildewezen
en d. staats-instellingen zeer beperkt. In onzen
tijd is d. keuze v. een beroep volkomen vrij.
In 't belong v. d. maatschappij en v. 't individu is een goede beroepskeuze v. hoog belang; alleen daardoor komt „d. rechte man op
d. rechte plaats". Ouders moeten daarom 't
beroep hunner kinderen niet a. 't toeval overlaten of dit vooraf naar eigen wensch bepalen, maar d. keuze leiden naar d. lichamelijken en verstandelijken aanleg v. 't kind,
naar zijn aard en geschiktheid. In d. nieuweren tijd zijn in ons vaderland en bij onze
naburen vele beroepsvereenigingen ontstaan,
waarbij personen, die 'tzelfde bestaanmiddel
hebben, een genootschap vormen, dat 't welzijn der laden en d. verheffing, veredeling en
verbetering v. 't beroep bevordert, on in
Duitschland strekken daze beroepsvereenigingen meer in 't bijzonder tot verzekering v.
werklieden, ingeval v. een ongeluk of tegen
d. ouden dag.
13eroerte (Apoplexia, Hd. Schlagfluss). Als
iemand plotseling nedervalt en zonder gevoel
of beweging blijft lig en , hoewel d. pole blijft
slaan on d. ademhaling voortgaat, dan zegt
men, dat hij door een beroerte is getroffen.
Hij schijnt to slapen., maar men kan hem niet
wakker krijgen. Hij is niet schijndood, want
d. pols slaat even stark on some nog sterker
dan bij gezonden, 't gelaat is dikwerf rood en
gezwollen, on d. ademhaling duidelijk zichtbaar, ofschoon afgebroken en some snorkend.
d. Lijder is bewusteloos, en heeft ook geen
willekeurige beweging, maar d. longtakken
v. d. zwervende zenuw blijven, onder d. invloed
v. 't verlengde ruggemerg, d. onwillekeurige
bewegingen v. d. borst onderhouden. Wanneer
ook dit gedeelte v. d. middelpunten v. 't zenuwstelsel getroffen is, houdt d. ademhaling op,
on d. lijder sterft. Niet altijd echter vertoont
zich d. ziekte in dozen vorm. Dr. Abercromby
to Edinburg (zie Abercromby) wijst drie verscheidenheden aan. d. Eerste is d. zoo even
geschetste, onder bijvoeging, dat hiermede
some stuipachtige bewegingen gepaard gaan,
en in enkele gevallen d. spieren stiff on samengetrokken zijn; some wordt dit alleen a. den
zijde waargenomen. Bij d. personen, die aldus
getroffen zip, is d. voorzegging onzeker. Sommigen komen weder bij, zonder dat d. ziekte
gevolgen nalaat; anderen sterven spoedig na
d. aanval on dan vindt men veal blood binnen
d. schedel uitgestort; nog anderen sterven later,
some eenige dagen na d. aanval, on dan is
dikwijls alleen eenig waterachtig vocht uitgestort, dikwijls in geringe hoeveelheid, en
in sommige gevallen vindt men noch blood,
noch wei. Wanneer er geen zichtbare veranderingen zijn, noemt Abercromby d. ziekte een
zuivere beroerte (simple Apoplexy). Wader
anderen ontwaken uit d. verdooving, maar
blijven a. eene zijde verlamd, terwijl d. spraak
aangedaan is on ook d. zintuigen min of meer
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getroffen zijn. Deze verlamming en aandoening der spraak en der zintuigen kan na eenige
dagen wtken, langzamerhand in genezing
overgaan, of gedurende 't verdere leven blijvon bestaan. In d. tweeden vorm begint d.
ziekte gewoonlijk met plotselinge, hevige pijn
in 't hoofd; d. lijder wordt bleek, flauw on
misselijk, braakt, valt wel eons in flauwte
on heeft een zwakken pols. In enkele gevallen
komen er stuipen bij. Onder dergelijke omstandigheden verliest d. lijder niet altijd 't
bewustzijn, hij heeft somtijds slechts een beneveling in zijn vermogens, die kort duurt.
Gewoonlijk gaan daze verschijnselen spoedig
voorbij, met uitzondering v. d. hoofdpijn, die
aanhoudt. Kort daarop, soms eenige minuten
later, some eenige urea daarna, in enkele
gevalle
n na een of twee dagen, verliest
hij 't geheugen spreekt zonder samenhang
on valt in een diepen sloop, waaruit hij niet
meer ontwaakt. Deze vorm is due veal gevaarlijker dan d. eerste. Meestal vindt men
daarbij blood uitgestort, soms, even als bij d.
vorigen vorm, wei, some ook hier geen veranderingen, die d. dood kunnen verklaren. In
d. derden vorm wordt d. lijder op eons sprakeloos on door eenzijdige verlamming getroffen, maar behoudt zijn bewustzijn. Somtijds wordt d. verlamming spoedig door een
nieuwe doodelijke beroerte gevolgd. Somwijlen
herstelt d. lijder geheel. Somtijds herstelt hij
gedeeltelijk, on krijgt hij d. beweging in d.
aangedane deelen tot zekere hoogte v. willekeurig vermogen terug. Even zoo herstelt
't spraakvermogen zich dikwijls, maar 't blijft
toch bij eenigen altijd min of meer belemmerd.
Bij d. gestorvenen vindt men enkele malen
geen veranderingen in d. hersenen, some overvulling der vaten; ook wel blood-wei daarin
uitgestort. Somtijds is d. beroerte d. doodelijke uitgang v. ettergezwellen in d. hersenen, of v. ontstekingachtige aandoeningen. In
verreweg d. meeste gevallen is er blood uitgestort, meestal door verscheuring v. vaten,
in zeer enkele gevallen door doorzweeten uit
d. vaten, zonder dat men d. oorsprong ontdekt.
Ook bij verweeking der hersenen is beroerte
een gewoon verschijnsel. In gevallen, waar
men geen verandering na d. dood aantreft, is
waarschijnlijk 't blood ontmengd, on zoo heeft
men 14 geelzucht in enkele gevallen, bij d.
ziekte, die naar Bright genoemd wordt (zie
Bright, ziekte v.), als 't ureum niet door d.
moron wordt afgescheiden, dikwijls een doodelijke slaapzucht plotseling zien opkomen.
Ook bij hoogen graad v. dronkenschap komen
d. verschijnselen geheel met die eener beroerte
overeen, en 't ontbreekt niet a. voorbeelden
v. personen, die in dien toestand zijn gestorven. Op daze wijze kan 't ook gebeuren, dat
een beroerte bij uitgeputte personen ontstaat,
zonder dat men eenige zichtbare veranderingen
vindt, omdat 't blood geen genoegzame hoeveelheid voedende bestanddeelen bevat, om
d. stofwisseling in d. hersenen to onderhouden
(Zie Stofwisseling). Wijl beroerte echter in d.
groote meerderheid der gevallen op verscheuring der vaten in d. hersenen berust, komt
zij 't meest voor, wanneer d. vaten der hersenen ziekelijk ontaard zijn, on vooral bij
atheroma (zie Atheroma), dat in d. bloedvaten
der hersenen zeer dikwijls govonden wordt.
Meest wordt d. aanval door sommige verschijnselen gedurende longer of korter tijd
voorafgegaan, zooals hoofdpijn, duizeling, voorbijgaande doofheid of verduistering v. 't gezicht, dubbelzien, vonken voor d. oogen, stotterende spraak, verlies v. 't geheugen, ver-
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dooving v. een lid, vermindering ov. gevoel
en -slaperigheid. Ofschoon veal v. daze Terschijnselen in vele gevallen een andere verklaring toelaten, moat men echter bijpersonen, die een voorbeschiktheid tot doze ziekte
hebben, op d. raogeltjkheid, some zelfs op d.
waarschtjnlijkheid v. een nabijzijnden aanval
bedacht zijn. d. Voorbeschiktheid tot daze
ziekte is dikwijls erfeltjk en doet zich soms
door een eigenaardigen, gedrongen bouw, met
een korten hals on groot hoofd kennen. Zwaarlijvigen loopen meer gevaar dan raageren, ofschoon ook dozen door d. ziekte getroffen kunnen worden. d. Ziekte is in alle leeftijden
waargenomen, maar d. vatbaarheid neemt met
d. jaren toe, en vOOr d. vijftig jaar is zij
zeldzaam. d. Voorbeschiktheid wordt grooter
bij lijders a. ziekte in d. Borst, bij 't ophouden v. gewone bloedvloeiingen, of v. ontlastingen, die tot een hebbelijkheid waren geworden, of bij een ruime leefwijze. d. Aanvallen worden dikwtjls opgewekt door rijkelijke maaltijden, overmatig gebruik v. wijn
of sterken drank, en volgen dus meermalen
na drinkgelagen, ook door hevige gemoedsaandoeningen, stork° inspanning, zoowel v.
d. geest als v. 't lichaam. Alles wat d. omloop
v. 't blood kan storen, on daardoor aandrang
v. 't blood naar d. hersenen bevordert, kan
schadelijk werken, en in dit opzicht komt
hevige hoest en ook stark dringen bij hardlijvigheid in aanmerking. Er zijn tijdperken,
waarop doze ziekte meer algemeen is dan op
andere. Bij strenge koude en ook bij aanhoudend
dalen v. d. barometer heeft men dit opgemerkt.
Een merkwaardig voorbeeld voor 'tgeen een
goede leefregel bij voorbeschiktheid tot beroerte vermag, heeft men in d. levensgeschiedenis v. d. geschiedschrijver A. Fergusson. Hij
had reeds nu en dan a. voorbijgaande blindheid geleden. Als hij college gaf, was 't hem
meermalen gebeurd, dat zijn toehoorders en
al wat er in d. kamer was, voor een oogenblik
op eens voor zijn gezicht verdwenen. Hij was
een zwaargebouwd man, die zonder onmatig
te zijn, echter ruim leefde. Zestig jaar oud,
kreeg hij een aanval v. beroerte. Hij herstelde,
en leefde op road v. zijn geneesheer nu verder
alleen v. plantaardig voedsel en hij dronk
slechts water of melk. Alle gevolgen v. zijn
ziekte weken geheel, en hij bereikte d. ouderdom v. 93 jaar in goede gezondheid en in 't
volle genot v. al zijn verstandelijke vermogens.
Beronicius (PETRUS JOHANNES). Vaderland
en d. afkomst v. dezen zonderlingen man
liggen in 't duister. Sommigen beweren,
dat hij hoogl. in Frankrijk, anderen, dat hij
een monnik geweest was. Dit is zeker, dat
hij in d. tweede helft der 17e eeuw door
Frankrijk, Engeland en Nederland gezworven
heeft, als een tweede Bias alles met zich
dragende. 't Langst vertoefde hij in Zeeland,
waar hij met schoorsteenvegen en 't slijpen
v. scharen en messen, soms als goochelaar,
d. kost won. Hij sprak vele nieuwere talen t
zoo bedreven, dat Gronovius wasin'tLj
schroomde een gesprek met hem in die taal
aan te knoopen; doch bovenal bezat hij, volgens getuigenis v. Gymnich, hoogl. in d.
Grieksche taal te Duisburg, een buitengewone
kennis v. 't Grieksch. Homeros, Aristophanes,
Horatius, Vergilius, Juvenalis, een groot deel
v. Cicero, d. beide Plinii en vele andere Classici
kende hij uit 't hoofd; hij gaf daarvan proeven
in tegenw. v. deskundigen. Hij kon onbegrijpelijk vlug voor d. vuist Grieksche en Latijnsche verzen vervaardigen, waarvan een
paar proeven in zijn Levensbericht, door P.Rabus
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gegeven, zijn opgenomen. Doze geleerde gal
ook.een bundel Lattjnsche gedichten v. Beromicius in 't licht, met een Hollandsche overzetting, onder d. titel: „P. J. Beronicii, Poeta&
incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit
et Georgarchontomachiae notas addidit, insertis anonymi cujusdam commentariolis, quibus nomina propria et difficiliora quaedam
explicantur" (Amst., 1673, edit. secund. Amst.,
1692, edit. quart. ibid .1716). 't Merkwaardigste
dozer gedichten is d. „Georgarchontomachia,
d. i. Boeren- en overheid-strijd, of d. inneming
v. Middelburg, in heldendicht, uit d. vuist weg
geschreven en begrepen in twee boeken" (m.
pl. v. J. Luiken). Beronicius gaf zich a. grove
uitspattingen over, en werd to Middelburg,
schrijft. Rabus, verdronken gevonden, in 't slijk
gesmoord. Een eervolle betrekking was hem
meermalen vergeefs aangeboden. Zijn lijfspreuk was: „Natura parvo contenta" (d. natuur
is met weinig tevreden).
Berosus, een Chaldeeuwsch priester, die
omstreeks 260 j. v. Chr. leefde, vervaardigde
uit d. oorkonden, die in d. tempel v. Belus to
Babylon bewaard werden, d. geschiedenis der
Babyloniers, Assyriors en Meders, waarvan
echter niet dan fragmenten zijn overgebleven,
die J. Scaliger verzameld heeft. Richter gaf
in 1825 te Leipzig uit: „Berosi Chaldaeorum
historiae quae supersunt." De in 1498 door E.
Silber te Rome in 't licht gegeven en sedert
meermalen herdrukte : „Antiquitatum libri V
cum commentariis J. Annii", die d. naam v.
Berosus voeren, zijn v. d. Dominicaner monnik
Gio. Nanni, to Viterbo.
13erquin (ARNOUD), in 1749 te Bordeaux
geb., trad in 1775 als een bevallig en gevoelvol
idyllen-dichter op, en gaf in 1776 eenige romancen uit, die grooten opgang maakten. Hij
schreef vervolgens vele goede boeken voor d.
jeugd, waaronder zijn beroemde „Kindervriend''
(L'ami des enfants), die in 1784 in 't licht
kwam, en door d. academie bekroond werd.
Berg= redigeerde ook eenigen tijd d. „Moniteur" en arbeidde met Ginguenes en Grouvellin a. 't Feuille villageoise." Hij stierf
21 Dec. 1791. Zijne werken verschenen v. 1797
t. 1802 te Parijs, in 60 dln.
Berre (Etang de) is een zoutwatermeer, in
't Fr. dep. Bouches du RhOne, 15 KM. lang, en
11 KM. breed, en door kanalen met d. Middell.
zee verbonden.
Berrettini, Zie Cortona.
Berri (BITuRicA) was oudtijds een leenroerig
hertogdom, in 1465 met d. kroon vereenigd,
en sedert een gouvernement in Frankrijk, tuss.
Orleanais, Touraine, Poitou, Marche, Bourbonnais en Nivernais. 't Was 204 vk. geogr. mijl
groot, had bijna een half millioen bew. en
werd door d. riv. d. Cher in tweeen gedeeld:
Haut-Berri en Bas-Berri; 't maakt tegenw. 't
depart. Indre-et-Cher uit, waarvan d. hoofdstad
Bourges is. d. Bewoners noemt men Berrichons. 't Land is rijk a. ijzer, graan en schapen
met zeer dine wol.
Berri (CHARLES FERDINAND, hertog v.) was
d. tweede zoon v. d. Graaf v. Artois (later
koning Karel X). Hij werd 24 Jan. 1778 to
Versailles geb., week met zijn ouders in d.
Revolutie naar Turin, streed eerst in Oostenr.
later in Russ. krijgsdienst en onderscheidde
zich na d. Restauratie door zijn overdreven
monarchale begrippen en pogingen om d. toestand, zooals die voor 1789 was, te herstellen.
Hij huwde in 1816 met CAROLINA FERDINANDA
LOUISA, dochter v. kon. Frans I v. Napels, en
wijl Lodewijk XVIII kinderloos was en ook
d. Graaf v. Artois (later Karel X) geen andere
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nakomelingen had, was d. hoop der legitimisten op dit huwelijk gevestigd. Een staatk.
dweper, Louvel, bracht daarom d. Hertog v.
Berri op 13 Febr. 1820 bij 't uitgaan v. d.
opera met een dolk een doodelijke wonde toe.
d. Weduwe beviel echter op 22 Sept. 1820 v.
een zoon, die, eerst onder d. titel v. Hertog v.
Bordeauxater Graaf v. Chambord, na d.
dood V. K
Karel X door d. legitimisten als wettige koning v. Frankrijk beschouwd en als
koning HENDRIK V gehuldigd werd. In 1832
waagde d. hertogin-weduwe v. Berri een avontuurlijke onderneming, om d. kroon voor haar
zoon to herwinnen. Zij landde in d. Vendee,
en deed daar d. burgeroorlog ontbranden. Zij
werd echter verraden en gevangen, en toen
kwam 't uit, dat zij bevallen moest en in 't
geheim gehuwd was met d. Napolitaanschen
markies Lucchesi Palli. Dit beroofde haar v.
allen staatk. invloed; d. regeering ontsloeg
haar, en zij vertoefde sedert in Italie en in
Oostenrijk, waar zij op 't kasteel Brunnsee,
16 Apr. 1870 overl.
Berruguete (ALoNzo), Spaansch schilder,
beeldhouwer en bouwmeester, werd to Paredes de Nava in 1480 geb. en stierf to Alcala
in 1561. Hij was d. eerste, die zijn Spaansche
kunstbroeders met d. evenredigheden v. 't
menschelijk lichaam bekend maakte, waar men
tot zijn tijd d: leer v. Gaurico of d. voorbeelden v. F. de Borgona en v. A. Dilrer volgde.
Zijn vader, Pedro Berruguete, die in d. manier
v. Perugino schilderde, had hem tot a. zijn
overlijden, in 1500, onderwezen, waarna Alonzo
naar Italie reisde. In 1503 kopieerde hij to
Florence 't karton v. Michel Angelo, dat d.
verrassing bij Pisa voorstelt. Hij werkte met
dozen meester to Rome, bleef een trouw aanhanger v. hem en voerde diens manier in
zijn vaderland in, waar hij in 1520 terugkeerde.
Voor Bien tijd had hij nog in mededinging
met andere kunstenaars, op uitnoodiging v.
Bramante, een model v. d. Laocoon gemaakt,
om in brons gegoten to worden, a. 'twelk
Raphael d. voorkeur boven dat v. Sansovino
gat. Hij vestigde zich to Saragossa, waar hij
d. prachtige tombe v. d. vice-kanselier v.
Arragon vervaardigde. Daarna werd hij schilder en beeldhouwer v. Karel V, die hem
versch. werken voor d. Alcazar en voor zijn
paleis to Granada opdroeg. Hij maakte ook 't
schilder-, bouw- en beeldhouwwerk a. 't altaar
v. d. kerk s. Benito el Real to Valladolid. In
d. Dom to Toledo versierde hij 't koor met basreliefs; ook is d. uit een stuk marmer gehouwen „Verschijning op d. berg Tabor" daar
een meesterstuk v. zijn hand. Zijn laatste
work is 't schoone praalgraf v. d. kardinaal
Tavera, in 't hospitaal v. s. Jan. Berruguete
voerde als bouwmeester een eenvoudige, minder overladen stijl in. Behalve 't paleis v.
Karel V to Granada, waarin een kringvormig
binnenplein met marmeren kolonade v. zijn
uitstekenden smaak getuigt, bouwde hij vele
paleizen on gestichten. Door d. kunst rijk geworden, kocht hij in 1559 't landgoed Ventosa,
v. Filips II.
Berryer (PIERRE ANTOINE), geb. 4 Jan. 1790
to Parijs, studeerde in d. rechten, werd advocaat, maar reeds in 1829 door 't depart. HauteLoire naar d. Kamer v. Gedeputeerden afgevaardigd, en was daar een der welsprekendste
redenaars. Ofschoon legitimistische beginselen
toegedaan, legde hij d. eed v. getrouwheid a.
Lodewijk Filips of op voorwaarde, dat d. vrijheid v. denken en spreken niet aangetast zou
worden. Evenzoo werd hij onder d. republiek
en 't Tweede Keizerrijk naar d. Volksver-
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tegenwoordiging gezonden, waar hij met gematigdheid streed voor d. legitimistische belangen, on steeds poogde d. Bourbons populair
to maken. Zijn welsprekendheid was ongeevenaard, zijn welluidende stem, d. kracht v.
zijn taal, d. sierlijkheid zijner beelden en 't
verrassende zijner wendingen, alley werkte
mode, om hem grooten invloed to verschaffen,
zijn medeleden noemden hem „le prince de la
parole"; d. Graaf v. Chambord (Hendrik V)
schonk hem zijn voile vertrouwen, on d. zoons
v. Lodewijk Filips maakten hem lid v. hun
familieraad; processen tegen dagbladen of
staatkundig vervolgden bracht hij door schitterende pleidooien tot een gunstig einde. Hij
overl. 29 Nov. 1868. Zijn „Discours parlementaires" zijn v. 1872 t. 1875 in 5 dln uitgeg. on
in 1875 is voor 't Paleis v. Justitie een standbeeld to zijner gedachtenis opgericht.
Bersaglieri zijn oorspronkelijk Piemonteesche scherpschutters ('t woord bersaglio bet.
schijf). Generaal La Marmora organiseerde daarvan 10 bataljons, en koning Victor Emanuel
vormde v. doze snelvoetige, wis-treffende en
met d. bergoorlog vertrouwde jagers 42 bataljons in 't Ital. leger.
Bersenew (IwAN), in 1762 in Siberie geb.,
leerde d. graveerkunst bij Guttenberg en Bervic
to Parijs, en zou, indien hij in 't leven gespaard was, een hoog standpunt in d. kunst bereikt hebben. Hij leverde reeds voortreffelijke
werken, die door nauwkeurigheid uitmunten.
Zoo graveerde hij voor d. galerij Orleans „d.
Evangelist Johannes" naar Dominichino, en
„d. Verzoeker," naar Titiaan. Ook werkte hij
naar Albani en Poussin. Hij bevorderde d.
kunst in zijn vaderland, en overl. daar omstr.
1790.
Berserker was volgens d. Skandinavische
fabelleer een zoon v. 5TARKADER on heette
ARNGRIM, maar ontving dozen bijnaam, omdat
hij zich zonder bedekking (ber = zonder, serker = hemd) op zijne vijanden wierp on hen
verpletterde. Hij had twaalf zonen, even geweldig als hij; maar zij worden verslagen
door HJALMAR en ODDUR.
Bersezio (vITToRio), gob. to Peveragno bij
Cuneo in 1830, studeerde in d. rechten, nam
deel a, d. bevrijdingsoorlog en werd in 1864
naar 't Parlement afgevaardigd. Hij werd beroemd als journalist, tooneeldichter en romanschrijver. Van zijn drama's verwierven d.
meesten bijval: „Micca d'Andormo", en „Le
pasque Veronesi on v. zijn romans : „La.
famillia" (1855); „Amor di patria" (1856); „Palmina" (1858) en „l'Odio" (1859). Ook schreef
hij 't hist. work „Il regno di Vittorio Emanuele II" (1878).
Bersot (PIERRE ERNST), geb. to Surgeres in
't depart. Charente, was leeraar in d. wijsbegeerte, maar legde bij d, coup d'etat v. 1851
zijn ambt neder, werd toen medewerker v.
't „Journal des Debats", nam eerst na Napoleons vat, in 1871, een betrekking aan als
directeur eener normaalschool, en overl. to
Parijs, 1 Febr. 1880. Hij heeft zeer gewaardeerde werken geschreven, o. a. „Etudes sur
le XVIIIe siècle" (2 dln, 1855); „Essai sur la
providence" (2e dr. 1855); „Litterature et morale" (1861); „Essais de philosophie et de
morale" (2 dln, 1864) ; „Morale et politique"
(1868) en „Mesmer et le magnetisme
(4e dr. 1879).
Bert (PAUL), geb. 17 Oct. 1833 to Auxerre,
studeerde to Parijs in geneesk. en natuurk.
en werd hoogl. in d. physiologie to Bordeaux,
in 1869 to Parijs en verwierf in 1875 d. prijs
der academie v. 20 000 frs. voor zijn barome-
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trische onderzoekingen. Als vurig republikein
mengde hij zich na d. val v. 't 2e Keizerrijk
in d. staatk. Hij word lid v. d. Kamer v.
Afgevaardigden en eon trouw medestander
V. GAMBETTA en FERRY. Nog verder dan daze
beiden ging hij in zijne bestrijding v. kerkelijken invloed op d. staat en op 't onderwijs.
Van Nov. 1881 tot Jan. 1882 was hij minister
v. onderwijs, onttrok toen 't openbaar onderwijs geheel a. d. geestelijkheid en riep d.
„bataillons scolaires" in 't leven, vereenigingen v. scholieren, die zich in d. wapenhandel
oefenden. In 1886 werd hij tot minister-resident
in Tongking en Anam benoemd, maar hij
over]. reeds 11 Nov. 1886 te Hanoi. Van zijne
schriften dient vermeld : „Notes d'anatomie
et physiologie comparees" (1867—'70, 2 din);
„Recherches sur les mouvements de la Mimosa
pudica" (1867—'70); „Lecons sur la physiologie
compare() de in respiration" (1869); „La pression barometique" (1877) en „Lecons, discours
et conferences" (1880).
Bertagnolli (cARLo), geb. te Trentino in
1843, •studeerde te Innsbruck, en werd een verdienstelijk landbouwkundige; hij werd in 1870
a. 't Ital. ministerie v. Koophandel, later a.
dat v. Binnenl. zaken verbonden, en door d.
Regeering met belangrijke commissi5n belast.
Van zijn landbouwk. geschriften zijn d. voorn.:
„La colonia parziaria" (1877); „Le vicende
dell' agricoltura in Italia" (1881) en „L'economia dell' agricoltura in Italia" (1886).
Bertani (AGosTmo), geb. 10 Oct. 1812 te
P
studeerde te Pavia
in d. geneesk.,
maar voegde zich in d. bevrijdingsoorlogen
v. Italig bij d. vrijscharen v. GARIBALDI. Hij
was opper-staf-arts bij d. tocht naar Sicilid
en Napels in 1859, en werd secretaris-generaal
v. 't Voorloopig bewind in Napels. Hij yestigde zich in 1861 als arts te Genua, maar
werd tot 1880 naar d. Ital. Tweede Kamer
afgevaardigd, waar hij d. radicale republikeinsche gevoelens voorstond, en d. „Lega
della democrazia" stichtte. Hij ijverde echter
ook voor d. belangen v. d. landbouw en v. d.
werklieden, en voor 't ontwerpen v. een wetboek ter bevordering v. d. gezondheid ten
platten lande. Doze tack werd hem door d.
eersten minister DEPRETIS opgedragen, maar
hij over]. te Rome reeds in d. aanv. v. 1886.
Bertha (Van 't Oud-Duitsch Berchta, d. i.
d. prachtige) is d. naam v. versch. beroemde
vorstinnen in d. middeleeuwen. s. BERTHA.
was d. dochter v. d. Frankischen koning Charibert, en in 560 gehuwd met koning Ethelbert v. Kent. Zij bewoog dezen tot aanneming
v. 't Christendom, waarop d. Angelsaksen zijn
voorbeeld volgden. Haar gedenkdag is 4 Juli.
BERTHA, dochter v. Floris I, graaf v. Holland,
huwde in 1070 met Filips I, koning v. Frankrijk, en haar oudste zoon volgde dezen op;
maar haar gemaal verstiet haar later, ten gevoige waarvan zij v. verdriet stierf.
Bertheau (ERNST), gob. 23 Nov. 1812, te
Hamburg, studeerde to Berlijn en te Gottingen in d. Oostersche talon en in d. theologie,
en werd in 1843 hoogl. to Gottingen. Hij heeft
versch. commentariOn over boeken v. 't Oude
Testament geschreven en een uitg. bezorgd
V. d. Syrische spraakkunst V. BARHEBRAEUS.
Hij over]. to GOttingen 17 Mei 1888.
Berthelot (MARCELLIN PIERRE EUG.), geb.
25 Oct. 1827, to Parijs, hoogl. in d. scheikunde
a. 't College d. France, lid v. d. acadomie,
sedert 1876 inspecteur-generaal v. 't Hooger
onderwijs, heeft veel belangrijke scheik. werken geschreven, o. a. „Essai de mecanique
chimique fondee sur la thermochemie" (2 din,
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1879); „Chimie or : anique fond §e sur la synthese" (2 din, 1: • I); ,,Traite elethentEire de'
chimie organique" (1872) en„La synthese chimique” (1875). In 1886 en 1887 was BERTHELOT
minister v. Onderwijs, in welke betrekking
hij d. eerste hoogeschool in Afrika tot stand
bracht, die in April 1887 to Algiers word
geopend.
Berthier (ALEXANDER), prins v. Neufchatel
en Wagram, maarschalk v. Frankrijk, word
20 Nov. 1753 to Versailles gob. In d. eerste
jaren der omwenteling was hij bij d. Nationale
garde to Versailles generaal-majoor, in 1793
streed hij in d. Vendee, waar hij bij d. inneming v. Saumur drie paarden onder 't lijf
verloor. Bij d. Ital. veldtocht vocht hij als
divisie-generaal in d. veldslag bij Lodi, bij
Rivoli en bij Arcole. bij d. inneming v. Ceva
en Mondovi, en bij d. tocht over d. Po,
en verwierf daar eon duurzamen roem. In
1798 trok hij als opperbevelhebber der Italiaansche armee binnen Rome, vernietigde d.
pauselijke regeering, en stelde er eon consulaat
in. Daarna vergezelde hij Bonaparte naar
Egypte. In 1799 werd hij minister v. oorlog,
vervolgens opperbevelhebber v. 't reserveleger, waarmede hij andermaal met Bonaparte Itali6 binnentrok, en tot d. gelukkigen overtocht v. d. s. Bernhard, en d. overwinning bij Marengo medewerkte. Toen Napoleon keizer werd, verhief hij Berthier tot
rijks-maarschalk en groot-jagermeester. Hij
sloot, 17 Oct. 1805, met d. veldheer Mack 't
verdrag tot d. overgave v. Ulm, en in Dec.
d. wapenstilstand tuss. Frankrijk en Oostenrijk. Na d. Presburger vrede word hij door
Napoleon tot prins en hertog v. Neufchatel,
door Pruisen afgestaan, verheven; in Juni
1807 teekende hij d. wapenstilstand to Tilsit.
Sedert legde hij d. post v. minister v. oorlog
neder, hij werd vice-connetable des rijks, en
begeleidde Napoleon in alle veldtochten. In
1809 onderscheidde hij zich in d. slag bij Wagram, waarom hij tot hertog v. Wagram verheven werd en d. eervolle opdracht ontving,
om Maria Louise, dochter v. keizer Frans I,
voor Napoleon ten huwelijk te vragen, en
naar Parijs to geleiden. Hij diende in 1812,
als chef v. d. generalen staf, bij 't Groote
lager in Rusland. Na d. herstelling der Bourbons op d. Franschen troon verwierf hij 't
vertrouwen des Konings, en hij vergezelde
dozen, bij d. terugkomst v. Napoleon in 1815,
op zijn vlucht naar Ostend°, reisde naar zijn
vrouw en kinderen, die bij zijn schoonvader
to Bamberg waren, maar stortte zich, toen
hij op 1 Juni 1815, op een balkon v. 't slot
staande, een afdeeling Russische troepen naar
d. Fransche grenzen voorbij zag trekken, vandaar op d. straat on stierf oogenblikkelijk
door d. val. Berthier heeft grooten invloed
gehad op d. verandering v. 't krijgskundig
stelsel in Frankrijk en in geheel Europa.
Berthold (ARNOLD ADOLF), geb. 26 Febr.
1803 to Soest in Westfalen, studeerde to Got tingen, Berlijn en Parijs in physiologie, ontleedk. en dierk. on word in 1836 hoogl. to
Gottingen. Hij stichtte daar een bloeiende
vereeniging voor natuur- en geneesk. en over].
er 3 Febr. 1861. Hij heeft veel over d. vakken
zijner wetenschap geschreven. Zijn hoofdwerk
„Lehrbuch der Physiologic) des Menschen u.
der Thiere" is driemaal uitgeg.
Bertholdt (LEONHARD), geb. 8 Mei 1774 to
Emskirchen, studeerde to Erlangen, werd daar
in 1806 hoogl. in d. theologie, en over]. 22
Mrt 1822. Van zijn talrijke godgel. schriften
zijn 't belangrijkst: „Hist.-Krit. Einleitung in

BER.
die Schriften des A. u. N. Testaments" (6 dln,
• ,, Theologische Wissenschaftkunde"
1812—'19),
(2 dln, 182) en Handbuch der Dogmengeschichte" (2 dln, 1823).
Berthollet (CLAUDE mu's), in 1748 te
Talloire in Savoye geb., was d. afstammeling
v. een Fransch geslacht, dat in d. godsdienstoorlogen uit Frankrijk vluchtte. Hij studeerde
te Turin in d. geneeskunde, en vestigde zich in
1772, na 't verwerven v. d. doctorsgraad te Parijs,
waar hij lijfarts bij d. Hertog v. Orleans werd.
Hij besteedde zijn vrijen tijd a. d. beoefening
der scheikunde, waarin hij zulke groote vorderingen maakte, dat hij in 1780 benoemd
werd tot lid v. d. Academie te Parijs. Als
inspecteur der ververijen bracht Berthollet
dozen tak v. nijverheid groote voordeelen
aan, door theoretische verkiaring • der verfprocessen, en door d. invoering v. praktische
verbeteringen. Toen Frankrijk, na 't uitbreken
der revolutie, door 't ontbreken v. toevoer uit
't buitenland, hulpmiddelen bij zichzelf moest
zoeken, muntte Berthollet boven andere geleerden uit, want onder zijn leiding bereikten
d. salpeter- en d. staalbereiding en 't vervaardigen v. allerlei ammunitie een ongekende en,
ongedachte hoogte. In 1792 werd hij tot opperinspecteur bij d. munt benoemd, in 1794 lid v.
d. commissie voor kunsten en fabrieken, en
hoogl. in d. scheikunde a. d. normaalschool en
a. d. polytechnische school to Parijs. Als leeraar
was zijn voordracht te strong wetenschappelijk
en alzoo voor zijn toehoorders niet bevattelijk.
Toen Italie in 1796 door Napoleon was veroverd,
zond 't Directoire hem met Monge daarheen,
om eon keuze v. kunstwerken to doen, om d.
verzamelingen to Parijs daarmede to verrijken.
Hierdoor kwam Berthollet in betrekking tot
Napoleon, die hem zijn achting schonk en
uitnoodigde om d. expeditie naar Egypte mode
te maken. Aan daze uitnoodiging gaf hij gehoor, en hij was daar een der moest werkzame
geleerden, die to midden v. 't krijgsgeweld d.
wetenschap uitbreidde en 't Instituut v. Egypte
stichtte. Napoleon schonk hem, na zijn verheffing tot keizer, d. titel v. graaf, eerambten
en orden, en toch was Berthollet vleier noch
hoveling. Hij bracht zijn latere levensjaren
door te Arceuil, bij Parijs; daar werd zijn huis
een vereenigingsoord v. geleerden, die onder
zijn leiding d. „Societe d'Arceuil" vormden,
welke v. 1807 t. 1817 belangrijke verhandelingen uitgaf. Hij overl. als Pair v. Frankrijk,
in 1822. Berthollet was tot 1785 een aanhanger
v. 't phlogistisch stelsel, zoodat zijn geschriften
tot dien tijd toe betrekkelijk geringe waarde
hebben. Sedert deed hij belangrijke onderzoekingen aangaande d. ammoniak, 't chloor (1785),
't blauwzuur (1787), 't slagzilver (1788), 't zwavelwaterstofgas (1789), en d. scheik. verwantschap.
Hij schreef over doze onderwerpen verhandelingen in d. ,Annales de chimie"; „Annales
de chimie et de physique"; „Memoires de
l'Institut national"; „Journal de l'Ecole polytechnique" en „Journal de physique", en gaf
afzonderlijk uit : „Description du blanchiment
par l'acide muriatique oxygOne (1795) en „Elements de l'art 'de teinture" (1804).
Bertholletia heat een plantengesl. uit d.
fam. der Mirtaceen. Er is slechts Oene soort
v. bekend: B. excelsa, een prachtige boom v.
30 M. hoog in 't oosten v. Z.-Amerika, die
horizontale takken heeft, wier uiteinden tot
bij d. grond nederhangen, langwerpige lederachtige bladeren, gale bloomen, en trossen
v. 15 a 20 driekantige noten dragon, die
een goede olie bevatten, welsmakend zijn,
en in Europa onder d. naam v. juvia's,
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para-noten of Braziliaansche noten verkocht
worden.
Berthoud (SAMUEL HENRI), geb. 19 Jan.
1804, to Kamerijk, studeerde to Douay, en
werd journalist en schrijver v. vele werken,
o. a. „Chroniques et traditions de Flandre"
(3 dln, 1834); „P. P. Rubens" (1840); „Le Zephyr
d'El-Arouch,' (1850); verder vele kmderwerken
en onder d. pseudomem SAM ,Fantaisies scientifiques" (4 dln, 1861) en „Pettes chroniques de
la science" (1868).
Berti (DomENico), geb. to Carmagnola., als
staatsman, trouw medestander v. Ratazzi, La
Marmora en Depretis, vOOr 1866 minister v.
onderwijs en handel, na 1881 minister v. landbouw, en in d. tusschentijd hoogl. in d. geschied. der wijsbegeerte a. d. universiteit te
Rome, schreef vele wetensch. werken, waarvan dienen vermeld to worden een geschied.
v. d. Ital. wijsbegeerte in d. 16e eeuw (1848);
„Il processo originale de G. Galilel," (2e dr.
1878); „Vita di Giordano Bruno" (1878); „Lettere inedite di Tommasso Campanella" (1878)
on monografien di Copernico, di Giov. Valdes
e di Ces. Cremoninus.
Bertier (EUGENE), protestantsch predikant
to Parijs, was een der krachtigste steunpilaren
v. d. Hervormde kerk in Frankrijk, zoo door
zijn kanselwelsprekendheid als door zijn godsd.
geschriften. Hij overl. to midden v. zijn werkkring, 18 Nov. 1889.
Bertius (PETRUS), eigenl. De Bert, werd
14 Nov. 1565 to Beveren, in West-Vlaanderen,
geb. Zijn vader week, omdat hij d. leer der
hervorming Was toegedaan, met vrouw on kind
naar Engeland, vanwaar hij in 1573 naar zijn
vaderland wederkeerde, en achtereenvolgens
't leeraarsambt to Rotterdam, Duinkerken,
Wolfaartsdijk on Heinkenszand bekleedde.
PETRUS B. bleef tot zijn twaalfde jaar to London,
waar hij in d. Fransche, Grieksche on Latijnsche
taal door C. de Rijck onderwezen werd, studeerde vervolgens te Leiden in d. oude talon,
d. welsprekendheid en d. godgeleerdheid, en
deed in 1591 met zijn vroegeren leermeester
Justus Lipsius een reis naar Duitschland, en
werd in 1606 in plaats v. Joh. Cuchlinus, met
wiens dochter hij gehuwd was, tot regent v.
't Staten-college benoemd. Hij was d. gevoelens
v. Arminius toegedaan, geraakte met Gomarus
in hevigen pennestrijd, en werd door d. ZuidHollandsche synods in 1619 afgezet. Hij vertrok naar Frankrijk, waar hij d. R.-Kath. leer
omhelsde, en tot hoogl. in d. welsprekendheid
in 't college de Boncourt werd aangesteld. In
1622 benoemde Lodewijk XIII hem tot hoogl.
in d. mathemat. wetensch. a. 't college de
France en tot koninklijk geschiedschrijver. Hij
overl. to Parijs 3 Oct. 1629. Vier zijner zoons
hebben d. geestelijken stand gekozen. Hij was
een man v. uitgebreide geleerdheid, blijkens
versch. schriften, door hem nagelaten, die bij
Saxe „Onomast"; Kok „Vaderl. Woordenb.' ;
de Chalmot, „Biogr. Woordenb." en Paquot
„Mem." worden vermeld.
Bertoli (GIOVANNI DOMINICO), een Ital. letteren oudheidk. der 18e eeuw, word kanunnik te Aquileja, een oord, rijk a. belangrijke oudheden, omtrent welke zich toen echter niemand bekommerde. Bertoli kocht met eenige
geleerden alle monumenten op, die in die
landstreek gevonden werden, en list er eon
overdekte galerij (porticus) voor bouwen, die
eerlang d. bewondering v. vreemdelingen tot
zich trok. Hij teekende d. bouwvallen, die
in d. stad of in 't gewest bestonden, en hield
briefwisseling met versch. geleerden, die hij
zijn ontdekkingen mededeelde. Ook gaf hij
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versch. oudheidk. verhandelingen in 't licht,
o. a. „Le Antichita di Aquileja profane 'e
sacre", waarvan echter 't tweede en derde
deel, door Bertoli reeds voor d. pers gereed
gemaakt, nooit verschenen zip. Vele zijner
verhandelingen vindt men in d. „Memoires
d'erudition" der „Societa columbaria", te Florence. Hij stierf omstr. 1755.
.BertOloni (ANTONIO), geb. 8 Febr. 1775, te
Sarzana, studeerde te Pavia in d. geneesk.,
vti erd eon der voortreffelijkste kruidkundigen
v. Italie en hoogi. a. d. universiteit to Bologna.
Zijn hoofdwerk heet „Flora Italiae" (10 din,
1833—'64), gevolgd door „Flora Italiae crypt°.
gama" (1858); verder schreef hij : ,Miscellanea
botanica" (24 din, 1842—'62), en hij overl. /7
Apr. 1869. Zijn zoon, GUISEPPE B., werd ook
hoogi. in d. kruidkunde, schreef een aantal
botanische monografien en overl. 15 Dec. 1878.
Bertrand (Louis), in 1731 to Geneve geb.,
maakte snelle vorderingen in d. wisk. wetenschappen, en dong reeds op 21-jarigen leeftijd
naar een leerstoel in d. wiskunde. Hij ging
later naar Berlijn, word d. vriend v. d. wisk.
EULER, en weldra a. d. Berlijnsche academie
diens ambtgenoot. Na een reis door Holland
en Engeland verwierf hij in 1761 't hoogleeraarsambt in d. wiskunde te Geneve. Hij was
duidelijk en geleidelijk in zijn onderricht, en
zocht d. dorheid der berekeningen, door aanhalingen der classieke schrijvers weg to nemen. In d. natuurkunde sprak hij in 1763 over
d. electriciteit, als oorzaak v. d. bliksem, in
1768 over d. oorsprong v. d. hagel, on in 1773
over dien der aardbevingen, watarover hij een
hypothese heeft verdedigd in zijn geschrift:
„Renouvellements periodiques des continents
terrestres". In 1778 verscheen ook zijn book:
„DOveloppements nouveaux de la partie dlementaire des mathematiques" (2 din) on later
zijrt merkwaardige „Elements de gOometrie",
waarvan to Geneve in 1812 een tweede druk
verscheen. Hij overl. 15 Mei 1812.
Bertrand (HENRI GRATIEN), geb. 28 Mrt
1775 bij Chateauroux in 't depart. Indre, studeerde voor burgerlijk ingenieur, maar nam
toen d. Omwenteling uitbrak, dienst bij 't
korps ingenieurs, on maakte aanvankelijk niet
veel bevordering, maar in Egypte (1798) onderscheidde Napoleon hem, en v. dit oogenblik
was hij diens trouwe metgezel in voor- en
tegenspoed; hij vergezelde hem naar Elba on
bleef bij hem op s. Helena tot zijn dood.
Napoleon verhief hem hoog, hij werd 's Keizers adjudant-generaal, divisie-generaal, graaf
en na d. dood v. DUROC, grootmaarschalk v.
't Paleis. Hij streed met room bij Austerlitz
en Wagram, dekte na d. nederlaag bij Leipzig d. aftocht v. 't Keizerlijk leger, en organiseerde na d. terugkomst v. Elba d. Fransche
strijdkrachten der Honderd dagen. Hij leefde
na 1821 ambteloos op zijn landgoed to Chateauroux, trad na d. Juli-revolutie weder als
vrijzinnig afgevaardigde op 't Staats-tooneel
en overl. 31 Jan. 1844.
Bertrand (Jos. LOUIS), geb. 11 Mrt 1822
to Parijs, sedert 1862, als opvolger v. BLOT,
hoogi. in d. wiskundige natuurk. a. 't College
de France, en sedert 1874 secretaris der Academie v. 'Wetensch., schreef vele leerboeken
over rekenk. en algebra, verhandelingen over
d. leer der function, d. mechanica en d. sterrekunde. Een belangrijk work over d. Integraalrekening is bij d. Opstand der Commune in
Mei 1871 door d. brand verloren gegaan. Zijn
broader ALEXANDER B., geb. to Parijs in 1820,
stichter en directeur v. 't Oudheidk. museum
to s. Germain, en sedert 1860 redacteur v. d.
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„Revue archeologique", heeft veel geschreven
over Grieksche, Gallische en Voor-historische
celtique et gauoudheden, o. a. Les
loise" (1876) en „Les voles romaines en Gaule"
(1863).
Bertuch (FRIEDRICH JUSTIN), geb. 30 Sept.
1747 to Weimar, waar zijn wader arts was,
studeerde a. d. universiteit te Jena in d. godgeleerdheid en in d. rechten. Hij werd in
1765 huisleeraar bij d. vrijheer Bachof v. Echt,
en op diens raad legde Bertuch zich toe op
d. Spaansche literatuur, waarvan een overzetting v. d. Don Quixote (5 din, Leipzig,
1775, 2e dr. 1780) en 't „Magazin far Spanischen Literatur" (Dessau, 1780-1783, 3 din)
d. vruchten waren. In 1773 werd hij secretaris
v. d. Hertog v. Saksen-Weimar, en v. 1785 t.
1796 legatieraad. Toen word hij bestuurder v.
't door hem gestichte lands-industrie-kantoor
en geographisch instituut. Hij stierf 3 Apr.
1822. Zijn voorn. schriften zijn : „Kopien" (Altenburg, 1770); „Das grosze Loos, komische
Oper" (Weimar, 1774); „Elfriede, Trauerspiel"
(ibid., 1775); „Yriartes litterarische Fabeln"
(ibid, 1788) „Angora. Geograph. Ephemeriden"
(Weimar, 1806-1822); „Neu° Bibliothek von
Reisebeschreibungen" 1815-1822).
Bervic (CHARLES CLEMENT), een beroemd
graveur, is to Parijs in 1756 geb. en in 1822
gest., heette eigenlijk BALVAY en scheen als
jongeling goon neiging tot d. kunst to gevoelen,
maar 't zien v. eenige teekeningen on prenten
wekte hem op bij Le Prince d. teekenkunst to
beoefenen. Daarna leerde hij d. graveerkunst
in d. school v. Wille, en hij onderscheidde zich
weldra in 't graveeren v. portretten in een
sierlijke en aangename manier. In 1784 leverde
hij d. eerste groote plaat „La demande accepted"
naar Silvestre, die een groot opzien baarde,
en hem d. weg baande tot 't lidmaatschap
der Academie. Vroeger had een portret v.
d'Angivilliers en „Le repos" naar Lepicie reeds
grooten bijval verworven. Nu werd hem opgedragen 't portret v. Lodewijk XVI in prachtgewaad, naar d. schilderij v. Callet to graveeren.
d. Uitslag beantwoordde a. d. verwachting;
d. gravure overtrof d. schilderij ; v. 't flauwe
koloriet en d. onzekere teekening is in d.
plaat niets to bemerken, die farm v. teekening
en holder v. effect, in een gem.akkelijke manier
bewerkt is. d. Kant, 't satijn, 't fluweel, al d.
bijzonderheden, zijn breed on tevens uitvoerig
behandeld, d. toon v. 't geheel is rijk en vol
harmonie. d. Afdrukken hebben voor d. verzamelaars groote waarde gekregen, wijl vele
gedurende d. Omwenteling vernield werden.
d. Kunstenaar durfde d. plaat niet bewaren,
maar sneed die door en bewaarde d. stukken,
die later weder zoo goad to zamen gevoegd
zijn, dat er nieuwe afdrukken v. gegeven zijn.
d. Eerste drukken zijn op verkoopingen in
Frankrijk met 800 fcs betaald. Bervic graveerde vervolgens „s. Jan" v. Raphael, welke
plaat zijn roem verhoogde en „d. Onschuld''
naar MerimOd, die minder verdienstelijk is.
,d. Opvoeding v. Achilles door Chiron" naar
Regnault, en „d. Ontvoering v., Dejanira" naar
Guido, zijn meesterstukken. d. Laatste, die d.
eerste overtreft, werd bekroond boven al d.
v. 1800 t. 1810 uitgekomen gravuren; zij bevestigde zijn roem en had grooten invioed op
d. Fransche graveerkunst. Voor 't Musee Napoleon graveerde Bervic „d. Groep v. d. Laokoon." d. Kunstenaar heeft in deze plaat handgrepen met d. graveernaald gebruikt, die verrassend zijn, maar niet zonder voorbehoud
goedgekeurd kunnen worden; zijn pogen om
't groin v. 't marmer na to bootsen, geeft er
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lets kleingeestigs aan, en hoewel men naar
een beeld niet graveeren kan als naar een
schilderij, is 't toch v. moor belang d. vorm
en d. stijl v. 't oorspronkelijke weder to geven,
dan d. stof, waaruit gemaakt is. Door 't
model in dien zin to ontleden, heeft d. graveur 't doel voorbijgestreefd. Toch wordt deze
plaat zeer bewonderd on als zijn hoofdwerk
aangezien. Een afdruk vOOr d. letter gold bij
Durand 250 en bij Regall 222 francs. Met deze
plaat eindigde Bervic d. reeks zijner werken,
wijl zijne oogen to veel geleden hadden. 't
„Testament v. Eudamidas" is door Toschi afgewerkt. Van toen af wijdde Bervic zich a.
zijn leerlingen; hij liet hen d. antieken, vooral
d. beeldhouwwerken v. 't Parthenon, bestudeeren, en betreurde 't, dat hij zelf dien weg
niet bewandeld had. Ook a. 't Instituut wijdde
hij zijn zorgen, leidde d. door d. regeering
uitgeschreven prijsvragen in d. graveerkunst,
besliste d. uitspraak er van, en deed voorslagen ter volmaking der kunst. Bartsch roemt
d. werken v. dezen kunstenaar zeer.
Berwick is een graafschap in 't Z.-0. v.
Schotland, begrensd door Haddington, Roxburg en Edinburg, on v. Engeland door d.
Tweed gescheiden. 't Hoeft een oppervl. v.
22 vk. geogr. mijl, meestal vlak land, waaruit
zich alleen d. Lammermoor-bergen verheffen,
on dat ten deele uit vruchtbare akkers, ten
deele uit heidestreken bestaat. Zandsteen vormt
d. eigenlijken bodem; op d. heuvelen weidt
voortreffelijk rundvee; ook d. teelt v. schapen
on varkens, benevens akkerbouw en handel,
zijn d. middelen v. bestaan voor d. bew.
46 000 in getal.
d. Stad Berwick a. d. Tweed, behoorende
tot 't graafschap Northumberland in Engeland, heeft een bevolking v. 20 000 personen,
die meest v. d. uitvoer v. koren, visch, steenkolen, ale en whisky en d. invoer v. hennep,
vlas, ijzer en hout leven. Ook is er eon groote
ijzergieterij. Voormaals werd Kier veel zalm
gevangen. Over d. Tweed ligt een 330 M. lange
en 15 M. breede kettingbrug, en d. merkwaardige door Stephenson gebouwde viaduct voor
d. spoorweg v. London naar Edinburg.
"Berwick (JAMES FITZJAMES, hertog v.),
gob. 21 Aug. 1670, was d. natuurlijke zoon v.
d, Hertog v. York (later koning Jacobus II)
on Arabella Churchill. Hij word in Frankrijk
in 't R. Kath. geloof opgevoed. Hij werd door
zijn wader tot pair, tot hertog en tot commandant v. Portsmouth verheven, on streed na
diens onttroning dapper in Ierland bij Londonderry, bij Drogheda en a. d. Boyne, waar
hij gewond werd. Daarna trad hij in dienst
bij Lodewijk XIV, dien hij in d. Spaanschen
successie-oorlog belangrijke diensten bewees,
maar hij bezoedelde zijn krijgsroem door zijn
barbaarsch optreden tegen d. Camisards in
1706. Hij werd tot maarschalk Frankrijk
on grande v. Spanje verheven, streed later a.
d. Rijn, on werd bij 't beleg v. Philipsburg op
12 Juni 1734 door een kanonskogel gedood.
Beryl, Beryl-aarde , Beryllium, is
een kristalvormig mineraal, waarvan d. beste
soorten als edelgesteenten worden aangemerkt.
Beryl is sours kleurloos en holder, doch meestal
groenachtig wit, olijfgroen, of 't heeft d. schakeeringen daarvan; soursis't ook stroogeel,
wasgeel of lichtblauw; 't bestaat uit een verbinding v. kiezelzuur met aluinaarde en berylaarde, door ijzeroxyde of door chromium°.
xyde gekleurd, 't smelt moeilijk in d. vlam
voor d. blaaspijp en wordt door zuren niet
aaiagedaan. Dit min.eraal wordt onderscheiden
in smaragd (voornamelijk 't groengekleurde)
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en eigenlijke beryl, welke weder als gewone
en edele beryl bekend is; 't wordt gevonden
in Noord-Amerilia, Egypte, SiberiO, Zweden,
Bohemen on Saksen. d. Berylaarde, een bestanddeel v. beryl, smaragd, chryso-beryl en
andere mineralen, kan 't best worden afgescheiden, door tot poeder gewreven beryl met
drievoudig gewicht koolzure potasch in een
platina kroes to smelters, d. gesmolten massa
in chloorwaterstofzuur op to lossen, deze op.
lossing voorzichtig tot droogwordens toe uit
to dampen, en 't overschot met water to behandelen, waardoor 't kiezelzuur wordt afgescheiden. d. Gefiltreerde oplossing, die chlooraluminium en chloor-beryllium met een weinig
ijzer bevat, wordt nu met ammoniak vermengd ;
d. daardoor ontstaande nederslag met water
uitgewasschen en, nog vochtig, met een slappe
oplossing v. koolzure ammoniak getrokken,
waardoor d. berylaarde geheel wordt opgelost.
Deze oplossing, door filtreeren v. d. neergeslagen aluinaarde afgezonderd, wordt zoolang
in een glazen kolf verwarmd, tot 't ammoniakzout geheel is vervluchtigd ; hierbij scheidt
zich koolzure berylaarde af, als een wit poeder, waaruit door gloeien 't koolzuur wordt
uitgedreven. Zuivere berylaarde is een wit,
smaakloos poeder, v. 2,967 s. gew.; zij is bij
gewone gloeihitte onsmeltbaar, maar kan in
d. vlam v. knalgas gesmolten worden; zij is
oplosbaar in stork bijtende potaschloog, doch
wordt daaruit door koken neergeslagen. 't
Berylaarde-hydraat is gemakkeltjk oplosbaar
in d. oplossingen v. koolzure ammoniak on v.
koolzure alkatiOn; zij wordt in d. vlam voor
d. blaaspijp, met salpeterzuur kobaltoxyde
verhit, niet blauw. Door deze laatste kenmerken onderscheidt zij zich v. d. aluinaarde.
d. Berylaarde bestaat uit 68,83 pct beryllium
on 31,17 pct zuurstof. 't Beryllium is slechts
als een donkergrauw, poedervormig metaal
bekend, dat moeilijk smeltbaar is, in d. dampkringslucht gegloeid, onder sterke lichtontwikkeling, tot berylaarde oxydeert. d. Fransche en Engelsche scheikundigen noemen
beryllium glycium, d. berylaarde glycine (van.
y2vxO = zoet) of zoete aarde, omdat d. zouten der berylaarde een zoeten smaak hebben.
(Verg. „Lehrb. der Chemie" v. J. J. Berzelius).
Berzelia heet een plantengesl. uit d. fam.
der Bruniaceen, dat sierlijke immergroene
heesters omvat, die a. d. Kaap de Goode
Hoop thuis behooren, maar ook bij ons in
kuipen met hei- en bladaarde kunnen tieren,
als zij tegen vorst worden behoed. Men kiest
daartoe B. abortanoides, die 2 M. hoog wordt
en gale bloemhoofdjes draagt, of B. ericoldes
(volg. Thunb. B. comosa) met witte bloomhoofdjes, of B. lanuginosa (volg. Lam. B. plumosa), die een Meter hoog wordt, fljn behaarde
bladeren en takken on geelachtig witte bloemen heeft.
Berzelius (JOHANN. JAKOB.) werd 29 Aug.
1779 to Wafnersunda bij Linkoping (in OostGothland) gob. Hij studeerde to Upsala in d.
geneeskunde on scheikunde, en maakte in
laatstgenoemde wetenschap zulke vorderingen, dat hij reeds in 1799 d. scheikundige ontleding v. d. versch. bronwateren der badplaats
Medevi ondernam. Nadat hij in 1802 d. graad
v. doctor in d. geneeskunde verkregen had,
werd to zUnen behoove een leerstoel voor
scheikunde en pharmacie to Stockholm gesticht. In 1818 benoemde d. Stockholnasche
academie hem tot secretaris, welke betrekking
hij tot in zijn laatste levensjaren bekleedde.
Na een dertigjarige vervulling v. 't hoogleeraarsambt vroeg en verkreeg Berzelius in
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1832 zijn ontslag, en hij overl. na tweejaar
a. verlamming geleden to hebben, op 1 Aug.
1848. Zijn buitengewone wetenschappelijke verdiensten werden algemeen, ook buitenslands
erkend; door versch. reizen stond hij in betrekking tot vele buitenlandsche geleerden.
Vele vorsten gaven hem blijken v. achting,
door d. aanbieding v. eereteekenen; d. academien der versch. nation stelden er prijs op,
hem onder hun ledental to mogen noemen.
Nimmer verflauwde bij Berzelius d. lust tot
wetenschappelijk onderzoek, d. ijver voor d.
natuurk. wetenschappen; als natuuronderzoeker, als schrijver, als leermeester heeft hij
een buitengewonen invloed geoefend op d.
ontwikkeling der scheikunde. In zip laboratorium werden verdienstelijke scheikundigen
gevormd, zooals GMELIN, MOSANDER, OSANN,
ROSE, WOHLER en NAUMANN. d. Diensten, door
BERZELIUS a. d. wetenschap bewezen, zijn
moeilijk in een overzicht seam to vatten: hij
is d. schepper v. d. electro-chemie ; d. ontdekker
v. 't selenium, 't thorium en 't cerium; hij bepaalde 't eerst 't atoomgewicht v. enkelvoudige
lichamen; bracht vele verbindingen 't eerst
in d. metaaltoestand, ontdekte geheele klassen
v. verbindingen, en rangschikte d. delfstoffen
naar 't scheik. samenstel; hij deed belangrijke onderzoekingen aangaande d. organische
scheik. en ontwikkelde nieuwe bronnen v.
welvaart door d. toepassing daarvan op d.
nijverheid. Van zijn zaakrijke geschriften,
waarvan „Leerboek der Chemie" en „Over 't
gebruik der blaaspijp" d. gewichtigste zijn,
verschenen vele drukken in Zweden en overzettingen in vele talon, ook in 't Nederl.
Des (Fr. baie, groseille, Hd. Beere, Eng. berry,
heat iedere vleezige of saprijke vrucht, wier
zaden niet door een harde schaal, zooals bij
d. perzik of pruim, maar door een perkamentachtig vlies of door 't vruchtmoes zelf omgeven worden. d. Vruchten der aalbezi6n,
kruisbezign, aardappelplant en wolfkers loveren daarvan goede voorbeelden. Niet altijd
echter kenmerkt zich d. bes door dezelfde
bijkomende eigenschappen want zij is nu Bens
bovenstandig (zooals bij d. druif), dan weder
onderstandig (zooals bij d. kruisbes), soms
eenzadig (zooals bij d. dadel), vaak meerzadig;
bij d. eene eon-, bij andere meerhokkig. 't Min
of meer saprijk vleesch wordt in d. meeste
gevallen door d. vruchthuid zeif gevormd,
hoewel 't zijn oorsprong ook wel eons a. d,
verdikte zaaddragers (zooals bij d. aardappel)
of a. een d. zaden omhullend saprijk celweefsel (zooals bij d. kruisbes) to danken heeft.
Sommige soorten v. bessen hebben een bijzonderen naam. Zoo heeten die v. d. Appel on
Peer: Appelvrucht; die v. d. Komkommer-,
Meloen- on Pompoenplant: Komkommervrucht;
die v. d. Oranje en d. Citroenplant: Citroenvrucht. Bij d. eersten vindt men in 't midden
een in hokjes gedeelde perkamentachtige bekleeding ('t klokhuis), waarin d. zaden besloten
liggen, on daarom heen een vleezig deel, dat
grootendeels door d. kelk (volgens sommigen
ook door eon stengellid) gevormd wordt; bij
d. tweeden niets dat naar een klokhuis gelijkt,
doch vruchtbladen, die na 't midden der vrucht
bereikt to hebben zich nogmaals omslaan, en
zoo schijnbaar zes hokjes vormen, die echter
in rijperen toestand ineen loopen; bij d. laatsten
een aantal in een krans gelegen door een dun
vlies omgeven, en met saprijke blaasjes gevulde hokjes, die alle to zamen door een
algemeene, vleezige en aan vluchtige olie rijke
schil omhuld worden. Soms staan een aantal
bessen zoo dicht op elkander, dat zij als een
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geheel uitmaken. Dit heeft o. a. plaats bij d.
Ananas.

Besancon is d. hoofdstad v. 't Fr. depart.
Doubs, ligt zeer bevallig a. d. ingang v. een
dal a.. d. beide oevers v. d. Doubs, waarover
een steenen brug gelegd is. Zij is bevestigd,
en schoon gebouwd ; heeft 57 000 inw., een stark
kasteel op een rots; een academie v. kunsten
on wetenschappen; ijzer-, staal-, katoen- en
linnen-fabrieken, katoen-drukkerijen en een
school voor uurwerkmakers, voor 200 kweekelingen ingericht. Zij is d. zetel v. een aartsbisschop, waaronder d. bisdommen Autun, Metz,
Nancy, Straatsburg en Dijon behooren.'t Oude
paleis v. d. kardinaal GRANVELLA. bevat belangrijke archieven. d. Openbare boekerij heeft
60 000 boeken en vele handschriften. Besancon,
't oude Visontium, was reeds ten tijde v. Caesar,
die er d. Sequanen uit verdreef, een wapenplaats, en versch. straten voeren nog oude
Romeinsche namen. Door d. Hunnen verwoest,
word 't door d. graven v. Bourgogne weder
hersteld, en later door d. Keizer tot een vrije
Duitsche rijksstad verklaard, bij d. Westfaalschen vrede a. Spanje afgestaan, en in
1679 met Franche Comte a. Frankrijk gehecht,
waarvan 't sedert d. hoofdstad was. Ondor d.
vele overblijfselen uit d. Romeinschen tijd
zijn voornamelijk merkwaardig : d. triomfboog
v. keizer Aurelianus, eon waterleiding en een
theater, dat moor dan 20 000 toeschouwers
be vatten kon.
Besant (WALTER), gab. to Portsmouth
omstr. 1840, studeerde to Cambridge, vertoefde
zes jaar op 't ail. Mauritius, word secretaris
v. 't „Palestine Exploration Fund" on schreef
vele letterk. en oudheidk. werken, o. a. „Studies of early French poetry" (1868) ; History
of Jeruzalem" (1870); The French humourists"
(1873); „History of Constantinople" (1876);
„Life of Coligny" (1879) en „The revolt of
Man" (1882).
liesborodiro (ALEXANDER ANDREJEWITS.T),
gab. in 1732 to Stolnoje bij Tsjernigow, uit
een adellijk geslacht, studeerde to Kiew, trad
aanvankelijk in d. krijgsdienst klom daarin
tot kolonel, maar ward in 1774 in dien rang
werkzaam bij d. staatskanselarij, en ontwikkelde daar zooveel staatk. bekwaamheid, dat
hij 't vertrouwen v. keizerin Catharina II
won, on snel verheven ward, zoodat hij, toen
hij in 1792 d. vrede met Turkije to Jassy
bewerkt had, tot minister v. Buitenl. zaken
ward aangesteld, en dit bleef, niettegenstaande
d. Keizerin meermalen v. gunstelingen verwisselde, en onder keizer Paul die hem tot
rijkskanselier en veldmaarschalk benoemde.
Hij bewerkte d. tweed° verdeeling v. Polen
in 1792, en 't verbond met Engeland tegen
Frankrijk in 1798. Hij overl. to s. Petersburg,
6 Aug. 1799. Hij liet een groot vermogen na,
dat hij voor een deel a. nuttige instellingen
vermaakte. Zijn paleis to s. Petersburg was
kostbaar ingericht; hij had daar een uitmuntende verzameling v. schilderijen, die nu nog
een sieraad is v. d. Keizerlijke Hermitage bij
't Winterpaleis.
Deze
Beschaving, Beschaafdheid.
woorden, in oneigenlijken zin genomen, dienen
ter aanduiding v. 't afgetrokken denkbeeld v.
'tgeen d. mensch kan worden door onderwijs,
opvoeding en oefening, en dus 't tegenovergestelde v. barbaarschheid, d. toestand v. d.
mensch naar 'tgeen d. natuur v. hem gemaakt
heeft, naar d. geest namelijk, zooals daze zich
in lichamelijke verrichting naar buiten vertoont. Dat denkbeeld wordt door een oneigen ,
lijkwordangeu,mt.ldarvo
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geen eigenlijk woord bezit. Dat woord is
echter tot aanduiding der zaak gebrekkig. 't
Is ontleend a. arbeiden met d. schaaf, waardoor ruwe, onoogelijke oppervlakten glad worden gemaakt. Niet zelden verbindt men met
dit denkbeeld 't woord verlichting. d. Duitschers
geven a. 'tzelfde denkbeeld meer eigenaardig
d. naam v. Bildung, welke vorming geven
v. een geda.ante) beteekent. d. Franschen
noemen 't Civilisation, en wtjl dit woord afkomt
v. 't Lat. civis (burger), duidt 't in 't algemeen
zulk een vorming v. d. mensch a an, waardoor
hij vcor d. maatschappelijke samenleving geschikt en voor d. voordeelen en genietingen
daarvan meer vatbaar is. Boor zooverre d. ontwikkeiing v. d. geest met d. beoefening der
wetenschappen in verband staat, gebruiken d.
Franschen 't woord cultiver. d. Meest juiste
benaming voor d. bedoelde zaak is 't Lat.
woord humanitas, waarvan 't bestaande woord
humaniteit, dat, in tegenstelling v. dierlijkheid,
menschelijkheid beteekent, en dus 'tgeen a.
d. mensch v. natuur eigen is, hem als zoodanig
onderscheidt. Met dat woord zou d. zaak
volledig worden aangeduid, als daaraan d.
aanwijzing niet ontbrak, dat 't eigenaardige
v. d. mensch door oefening en uitwendige
middelen wordt to voorschijn gebracht.
d. Beschaving, door deze onderscheiden benamingen met meerdere of mindere luistheid
aangeduid, is 't doel en d. vrucht v. opvoeding en onderwijs, en wordt alleen verkregen
door d. aanhoudende en vereenigde pogingen
v. velen, en is v. velerlei gunstige omstandigheden afhankelijk. Eeuwen zijn er noodig
geweest, om haar tot zekere hoogte to brengen.
Zij openbaart zich in zeden en gewoonten, in
eigenaardige karaktertrekken en kundigheden ;
in d. inhoud on omvang der wetenschappen
en d. wijze v. hare beoefening en toepassing
op 't leven; in 't streven en handelen; in d.
gemeenschappelijke en gezellige genietingen;
in d. smaak voor 't schoone en verb.evene;
in d. beoefening der schoone kunsten; in d.
vaardigheid om 'tgeen d. aarde oplevert, a. d.
belangen des levees en a. een verhoogd genot
dienstbaar to maken. Bovenal openbaart zich
d. ware beschaving in d. meer verlichte en
op waarheid berustende denkbeelden, die bij
't godsdienstig geloof ten grondslag liggen, en
in d. wijze der godsvereering, die schooner,
eenvoudiger en doeltreffend wordt, naarmate
d. beschaving een grootere hoogte bereikt. In
een beschaafde maatschappij staan niet alle
leden op dezelfde hoogte ; maar alien reiken
elkander d. hand on maken met elkander een
geheel uit. Dat d. beschaving voor d. menschheld een weldaad is, die op allerlei wijzen
bevordering verdient, wordt door alien, die
bevoegd zijn hier over to oordeelen, zoo algemeen erkend, dat alleen J. J. Rousseau in een
vlaag v. wijsgeerige bedwelming hare waarde
beneden die v. d. toestand, waarin d. natuurmensch leeft, heeft geschat. Of d. beschaving
gedurig toeneemt on zich over een grooter
deel v. 't menschdom uitstrekt, dan of zij na
zekere hoogte bereikt to hebben weder afneemt,
om dan elders to voorschijn to komen, om
zich daar weder allengs to verheffen, is een
nog onbeslist vraagstuk. Waarschijnlijk is 't
er meegesteld als met d. baren der zee bij
opkomenden vloed op 't strand : d. baron komen
op, rolien terug, maar elke volgende komt iets
verder dan d. vorige. d. Beschaving kan ook
een verkeerde en verderfelijke richting nemen.
Dit geschiedt, als uiterlijke beschaving slechts
dienen moat als een vemis, om onkunde of
verdorvenheid to bedekken, of als v. d. men-
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scheltke vermogens slechts 't eene of andere,
met verwaarloozing der overige ontwikkeld
wordt. Ms zij slechts oppervlakkig is, zich
bij uitsluiting tot d. uitwendige vormen des
levees bepaalt, voor zooverre die d. samenleving betreffen, alleen dient om 't uiterlijke
behagelijk to maken, on alle degelijkheid mist,
dan is zij schadelUk. Hoogst gevaarlijk is 't
denkbeeld, dat 't hoogste punt der beschaving
in onze eeuw bereikt is. Dat denkbeeld voedt
d. hoogmoed, die traag maakt, en is 't begin
eener terugkeerende barbaarschheid.
Bescherelle (Louis Nicolas), geb. 10 Juni
1802 to Parijs on daar overt. 4 Febr. 1884,
bibliothecaris v. 't Louvre, is d. schrijver v.
versch. veel gebruikte werken over d. Fransche taal, zooals: „Grammaire national' (met
L. DE GAUX, 14e dr. 1870); „Dictionnaire des
verbes frangais" (2 din, 1843); „Grand dictionnaire critique de la langue francaise" (met
PONS, 4e dr. 1872) en „Grammaire pour tous"
(1865).
Bescherming (Fr. protection) is d. beschutting, behoeding, beveiliging on bijstand, die
een meer machtige a. d. zwakkere verleent,
in 't algemeen d. sterna, dien d. Staat a. d.
ingezetenen schenkt. Art. 4 der Nederl. grondwet waarborgt a. ieder, die zich op 't grondgebied v. d. staat bevindt, bescherming v.
persoon en goederen, en ons Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat elke verbintenis om iets to
doen of niet to doen, opgelost wordt in een vergoeding v. kosten, schaden en interesten, als
d. schuldenaar niet a. zijn verplichtingen voldoet, en dat niemand zich tot diensten verbinden kan dan voor een bepaalden tijd of voor
een bepaalde onderneming (B. Wetb. art. 1275
en 1637). d. Onafhankelijke rechterlijke macht
waakt tegen iedere aanranding v. persoon en
goad • on tegen rustverstoring, en verbindt
willekeurige inhechtenisneming, schending v.
d. woning on algeheele verbeurdverklaring v.
goederen. d. Grondwet waarborgt a. alle kerkgenootschappen in 't Rijk gelijke bescherming. Wat handel, nijverheid en landbouw
betreft, laat een gezonde staathuishoudkunde
alleen bescherming toe v. 't vrije verkeer,
v. hen, die zich zelf niet kunnen beschermen,zooals arbeidende vrouwen en kinderen in fabrieken, on 't waken tegen vervalschingen. Vroeger algemeen en thans nog
in eenige staten trachtte men d. nationals
weivaart to bevorderen door verbod, belasting
onder d. naam v. beschermende rechten, door
premie-uitiovingen, tractaten on retorsie-ma.atregelen, maar behalve, dat daardoor d. ingezetenen gedwongen worden slechtere waren
duurder to betalen, on d. eene ten koste v. d.
andere bevoordeeld wordt, heeft d. onderVinding geleerd, dat doze soort v. bescherming
steeds 't doel mist; d. beschermde nijverheid,
niet door d. heilzamen prikkel der concurrentie
gedreven, levert gebrekkige producten en
versmaadt verbeteringen.
.Beschoeiing heat d. bekleeding v. rivieroevers on kanaal-kaden tegen afkabbeling,
uitspoeling en instorting. Zij is 't meest
noodig bij d. landhoofden v. bruggen, bij losplaatsen v. schepen, waar steile oevers a.
groote diepte gepaard zijn, bij sterke krommingen on vernauwingen. Meestal bestaat d.
beschoeiing in hout, en men kiest daartoe
houtsoorten, die duurzaam tegen water bestand zijn, zooals elzenhout en winter-eikenhout. Steeds is dat deel v. 't hout, dat bij
hoogen waterstand nat on bij lagen waterstand droog is, 't meest a. bederf onderhevig.
Er worden palen, een weinig naar d. landztjde
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overh,ellend, ingeheid, a. d. koppen met kespen
verbonden, a. d. binnenzijde met planken bekleed en daa,rachter met goede specie stevig
aangevuld. Bij een steenen beschoeiing worden
toch ook eerst palen ingeheid; benedeu d.
laagsten waterstand door liggers gedekt en
daarop d. steenen aangebracht; wordt dit
landwaarts hellende gedaan, dan legt men,
gewoonlijk, d. steenlagen zonder kalk op elkander; metselt men d. steenen a. elkander, dan
kan d. beschoeiing loodrecht zijn.
Beschouwing (Contemplatio) wel te onderscheiden v. Aanschouwing (zie dat art.) heeft
een eigenlijke, en een oneigenlijke beteekenis.
In d. eerstgenoemde is 't d. vestiging der
oogen op een zichtbaar voorwerp, ten einde
dit te leeren kennen. In d. oneigenlijken zin
is 't d. opmerkzaamheid op gedachten, om
doze nader to kennen en met elkander te vergelijken. 13eschouwing in dezen zin is d. voorwaarde v. 't denken; maar kan d. denker,
die er zich a. overgeeft, d. hem omringende
werkelijkheid doen vergeten, en tot allerlei
gevaarlijke droomerijen aanleiding geven. Vele
Oosterlingen houden d. beschouwing voor 't
wezen der godsdienst, en stollen daarin d.
hoogste volkomenheid.
Reschrijving (Descriptio) is in tegenstelling v. d. bepaling (Definitio) in d. algemeensten zin v. 't woord, een voorstelling v. eenig
voorwerp, door een opgave in d. woorden der
taal v. d. wezenlijke of toevallige kenteekenen daarvan. Zij wijst 't eigenaardige aan
v. d. uitwendige verschijning v. eenig bepaald
voorwerp; terwijl d. bepaling 't algemeene
en wezenlijke daarvan opgeeft, en tot begrijpen ervan in staat stelt. d. Stof of 't voorwerp eener beschrijving kan iets zijn, dat of
werkelijk bestaat, of slechts gedacht wordt.
Voornamelijk behooren daartoe d. werken v.
natuur en kunst, zoowel afzonderlijk als met
elkander vereenigd, vooral d. verschillende
toestanden v. 't lichaam en d. geest; karakters, handelingen en al wat daarmede in verband staat. d. Vereischte en aangeduide kenteekenen, die tot een beschrijving behooren,
moeten daartoe niet slechts met juistheid zijn
gekozen, maar ook tot een goed geordend
geheel zijn verbonden, en met doeltreffende
-woorden uitgedrukt, opdat d. afzonderlijke
voorstellingen in d. orde waarin zij elkander
opvolgen, d. bedoelde working doen. Een beschrijving, zal die goed zijn moat zich door
duidelijkheid, aanschouwelijkheid en getrouwheid onderscheiden. Zij heeft ten doel, iemand
kennis v. 't beschreven voorwerp to doen
verkrijgen, zooals dit bij d. natuurlijke geschiedenis plaats heeft, of op diens gemoed
to werken, zooals dit in d. poezie geschiedt.
Men spreekt daarom v. eigenlijke beschrijving,
an v. schildering of patische beschrijving. d.
Laatstgenoemde, overdrachtelijk 't ophangen
v. een tafereel genoemd, heeft ten doel d.
verbeelding op to wekken, en 't gevoel aan
te doen en dit doel, wordt beter bereikt, naarmate 't gelukt, om 't afzonderlijke met juistheid tot een levend geheel to verbinden. Een
gedicht, waarin voornamelijk d. natuur in
hare schoonheid wordt beschreven, wordt eon
beschrijvend gedicht genoemd. d. Beschrijvende
dichtkunst werd vooral door d. Engelschen
met zekere voorliefde beoefend, en door hun
invloed heerschte die door geheel Europa
v. 't midden der 17e tot ver in d. 18e eeuw.
Sedert heeft men hare betrekkelijk geringere
waarde leeren inzien. Daartoe heeft vooral
Lessing bijgedragen, door zijn work „LaokoOn"
waarin hij heeft getoond, dat door d. taal
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alleen 't op elkander volgende, door d. bee!.
dende kunst alleen 't gelijktijdig bestaande
doeltrefiend kan worden voorgesteld, en dat
daarom bij d. oude classics d. dusgenoemde
beschrijvende dichtkunst nooit een andere
dan een zeer ondergeschikte plaats, en alleen
voor zooverre zij tot voorstelling v. 't op
elkander volgende kan dionon, innam.
Beschuit is een basterdwoord, afkomstig
v. 't Fr. biscuit, d.. w. z. tweemaal gebakken.
Beschuit is dan tweemaal gebakken tarwebrood. Reeds sinds lang waren bij d. zeevarondo nation d. bakkerijen v. scheepsbeschuit,
die door bijzondere bereiding jaren lang goed
blijft, v. veel gewicht on beteekenis; in d.
tegenw. tijd zijn groote fabrieken verrezen,
waar biscuits door bijmengsels tot lekkernij
en versnapering worden bereid on ever d.
geheele wereld verzonden. d. Eerste on grootste
dozer fabrieken is die v. Huntley en Palmers
te. Reading in Engeland. Daarop volgen die
to Hamburg, Antwerpen on Amsterdam.
.73eschuldiging (accusatio, inculpatio) is d.
te-laste-legging a. iemand v. een feit, dat zoo
't in waarheid is, hem moat doen dalen in d.
achting zijner medeburgers. In d. meeste landen verstaat d. rechter door d. beschuldiging
d. to-lasts-legging v. een feit, met 't doel
om tegen d. bedrijver d. bij d. Wet op dat
feit gestelde straf to doen uitspreken. Men
onderscheidt dan een private en een publieke
beschuldiging; d. eerste betreft misdrijven, die
alleen d. aanklager of personen, die tot hem
in bepaalde betrekking staan, nadeel of schade
hebben gedaan of kunnen doen ; d. laatste
geldt feiten, die 't zij d. aanklager er al of
niet belang bij heeft, schadelijk zijn voor 't
algemeen, zoodat d. vervolging in 't belang
is der geheele maatschappij. In 't laatste
geval treedt d. ambtenaar v. 't Openb. Ministerie op als aanklager, maar is ieder burger
bevoegd, ja verplicht, 't strafbaar feit aan to
geven; in 't eerste geval zal 't Openb. Ministerie in zaken v. hoon, laster, behoudens tegen
openb. personen in hun ambt, schennis v.
vrijwillige bewaargeving of overspel, geen
nasporing of vervolging instellen dan op
klacht der beleedigde partij.
Beseler (wILH. HARTwia), gob. 3 Mrt 1806
in 't Oldenbergsche graafschap Jever, studeerde to Kiel en to Heidelberg in d. rechten,
vestigde zich als advocaat in Sleeswijk, en
trad daar op voor d. rechten en onafhankelijkheid v. 't Duitsche gedeelte v. SleeswijkHolstein. Hij kon dit met meer klem doen,
toen d. stad Tondern hem in 1844 naar d.
Sleeswijksche Standen afvaardigde, en d. Duitschers in 1847 geld bijeenbrachten om hem
schadeloos te stollen als hij zijn ambt v. notaris
en advocaat liet varen. Bij d. Duitsche beweging v. 1848 werd BESELER door Holstein
naar d. Duits. Nation. Vergad. afgevaardigd,
die hem tot eersten vice-president koos. d.
Deensche regeering sloot hem in 1851 uit v.
d. algemeene amnestie, maar d. Pruis. regeering benoemde hem in 1861 tot curator v. d.
universiteit to Bonn, waar hij 2 Sept. 1884
overleed.
Beseler (KARL GEORG. CHRIST.), broeder V.
d. vorigen, geb. 2 Nov. 1809, to ROdenitz, studeerde to Kiel en to Munchen, en wilde zich
even als zijn broeder als advocaat in Sleeswijk vestigen, maar werd hierin belet, doordat
hij weigerde d. huldigings-eed a. Denemarken
of to leggen. Hij word in 1835 als hoogl. to
Bazel beroepen, on daarna achtereenvolgens
to Rostock, Greifswald en Berlijn. Ook a. 't
staatk. leven nam hij ijverig deel, hij behoorde
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in d. Volksvertegenwoordiging tot d. constitutioneele partij, gaf steeds belangrijke rechtsgeleerde adviezen, en werd in 1875 tot levenslang lid v. 't Heerenhuis in Pruisen benoemd.
Hij overl. 28 Aug. 1888 te Harzburg. Van zijne
vele schriften is 't hoofdwerk: „System des
gemeinen deutschen Privatrechts" (12 dln,
1847—'73); verder dient vermeld : „Zur Geschichte des deutschen Standrechts" (1860) en
„Ueber die Gesetzeskraft der Kapitularien"
(1871).
.Besiriden (d.) zijn een tak v. 't Karpa
thische geb., die d. grensscheiding vormt tuss.
Hongarije a. d. Z.-0.- en Silezie en Gallicie a.
d. N.-W.-zijde. d. Hoogste toppen zijn d. Babiagoera (bijna 1800 M.) en d. Lissa Hora (ruim
1300 M.). Een merkwaardig punt is d. Jablunkapas (600 M. boven d. zeespiegel).
Des.kow (BERNHARD v.), geb. 19 Apr. 1796
te Stockholm, en daar overl. 18 Oct. 1868, was
een der voortreffelijkste dichters v. Zweden.
Hij had een vermogenden, fijnbeschaafdeu
vader, deed meermalen uitgestrekte reizen
naar 't Z. v. Europa, werd secretaris v. d.
kroonprins Oscar, hofmaarschalk en levenslang secretaris v. d. Zweedsche academie. Hij
werd reeds beroemd door zijn gedicht „Sveriges
anor". Zijn lyrische gedichten zijn bevallig en
zijn drama's vol gloed en schoon v. taal,
maar min gelukkig in aanleg en karakterteekening.
Deslaan beduidt bij dijkwerken, d. gronden met een rijswerk of ander behoedmiddel
beveiligen. Zie Pasteur „Handboek voor d.
Ingenieur" (Zutfen, 1825).
.73eslag, Hoefbeslag, Zie Hoef.
.73eslag heeft, in d. scheikunde, twee beteekenissen. Bij d. scheikundige onderzoekingen, met d. blaaspijp, worden d. stollen meestal
op houtskool in d. vlam verhit, waarbij men
dan gadeslaat of daardoor d. kool met een
laagje v. d. vervluchtigde stof, of v. een harer
bestanddeelen, bedekt wordt; dat laagje noemt
men dan beslag, of ook wel aanslag. In een
tweeds beteekenis wordt beslag genoemd,
iedere stof, die wordt aangebracht op glazen
of porseleinen werktuigen, die a. een hoogen
warmtegraad moeten worden blootgesteld,
ten einde ze tegen te sterke werking v. 't
vuur to beveiligen. Zulk eon beslag bestaat
uit een mengsel v. gebrande en ongebrande
klei, met water of bloed aangemaakt, en met
koehaar, paardenmest, stroo of dergelijke stoffen doorkneed, of uit koper, op galvano-plastische Naze op d. werktuigen gebracht en.
bevestigd. In d. bierbrouwerijen en spiritusfabrieken hoot beslag 't met water aangemengde gebroken of gekneusde mout.
Besluit (conclusie) is in d. redekunde een
gevolgtrekking uit oordeelen, die met elkander in een bepaald verband staan. Besluit
(Fr. resolution, decret) is in 't staatsbestuur
een maatregel v. inwendig beheer, en dus
wel te onderscheiden v. een Wet. Volgens
ooze Grondwet heeft d. Koning d. bevoegdheld bij besluit te regelen d. administratieven
dienst, d. bevelen, d. beschikkingen, d. handelingen, noodig -Or uitvoering senor wet, d.
taken, die niet vatbaar zijn voor wettelijke
regeling e. d. g.
Besmetting (contagio). Een ziekte wordt
besmettelijk genoemd, ale er zich bij d. personen, die daardoor aangetast zijn, een stof
ontwikkelt die, door gezonden op d. eene of
andere wijze overgenomen, bij hen dezelfde
ziekte kan doers ontstaan. d. Besmetting geschiedt: 10. door wonden, of op plaatsen, die v.
d. opperhuid ontbloot zijn. Op doze wijze wordt
II.
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d. hondsdolheid door 't speeksel v. 't bijtende
dier overgebracht; bij d. inenting der koepokken wordt d. stof, die in 't eigenaardige blaasje
bevat is, overgedragen, en d. ziekte aldus opgewekt. Ook d. syphilis is dikwijls door wonden overgeplant. 2°. Door aanraking en dadelijke overbrenging, zooals bij d. schurft op d.
huid; bij hoofdzeer op d. huid v. d. schedel.
d. Syphilis en 't gif v. d. gonorrhoea worden
op plaatsen, die geen eigenlijke opperhuid
hebben, maar met een dun epithelium bedekt
zijn, overgebracht. d. Stof der gonorrhoea, bij
toeval a. 't bindvlies der oogen medegedeeld,
wekt hier een eigenaardige, allergevaarlijkste
ontsteking op. 30. Door d. uitwasemingen v.
d. adorn, v. 't tweet of v. andere afscheidingen der lijders, die door gezonden ingeademd
worden, zooals bij mazelen, roodvonk, typhus,
kinkhoest. Ook kan 't gebeuren, dat d. fijnste
deeltjes v. d. uitwasemingen in d. mond v.
eon gezond mensch blijven, daar, met 't
speeksel vermengd, worden ingeslikt, en zoo
in d. maag door absorptie in 't bloed komen, waardoor d. gevolgen der besmetting
ontstaan. 4°. Deze uitwasemingen kunnen
zich a. personen en ook a. kleederen en andere levenlooze voorwerpen hechten, en door
overdraging of mededeeling a. gezonden, bij
hen dezelfde ziekte to voorschijn roepen, als
die der lijders, uit wier lichaam d. uitwasemingen ontstaan waren. Sommige besmettelijke ziekten worden op meer dan een wijze
a. anderen medegedeeld, zooals d. kinderziekte,
die zoowel door wonden bij d. inenting, als
door aanraking en inademing besmet, en ook
door kleederen en andere voorwerpen overgebracht wordt.
Een beschouwing v. 'tgeen bij d. kinderziekte is waargenomen, kan tot een voorbeeld
strekken v. 'tgeen bij besmetting in 't algemeen gebeurt. d. Geschiedenis dezer ziekte
spreekt zoo duidelijk voor haar ontstaan uit
besmetting, dat iedereen door 't lezen daarvan, v. daze waarheid overtuigd worden moot.
d. Kinderziekte was in Amerika, toen 't out
dekt word, onbekend. In 1517 werd d. ziekte
op s. Domingo overgebracht. Drie jaar later
werd er bij een Spaansche expeditie v. Cuba
naar Mexico een neger, die a. d. ziekte Teed,
a. d. Mexicaansche kust achtergelaten. Van
dozen verspreidde zich d. ziekte, die zulk een
verwoesting aanrichtte, dat er binnen een
zeer kort tijdsbestek 3 500 000 personen in dat
rijk slachtoffers van werden. d. Kinderziekte
word in 1717 op IJsland overgebracht, waar
zij 16 000 personen, d. i. meer dan een vierde
v. d. bevolking, in 't graf sleepte. Toen zij in
1733 voor 't eerst Groenla,nd bezocht, werd
dat land door hare verwoestingen bijna ontvolkt. Bij d. lijder a. doze ziekte is d. geheele
oppervlakte v. 't lichaam met tallooze puistjes
bedekt. Neem nu v. d. stof, die in den puistje
is bevat, zoo weinig als noodig is, om d.
punt v. een lancet to bevochtigen, on breng
dit door een prikje onder d. opperhuid v. een
gezond mensch, die d. ziekte niet heeft gehad
en die met d. genoemden lijder in geen aanraking geweest is. Na eenige dagen komen
er koortsachtige verschijnselen; drie dagen
na 't ontstaan v. doze, ziet men een menigte
kleine roode stippen op d. huid, die langzamerhand in puisten overgaan, welke goheel overeenkomen met die, waaruit men
d. stof genomen had. Hetzelfde gebeurt, bijna
zonder uitzondering, wanneer een gezond
mensch, die d. ziekte vroeger niet heeft gehad,
eenigen tijd achtereen in d. nabijheid v. een
lijder a. doze ziekte blijft, en d. lucht irk3
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ademt, die met d. uitwasemingen v. d. lijder
bedeeld is.
Hieruit blijkt: 1°. dat d. smetstof in 't
lichaam kan worden gebracht, of daarin door
d. ademhaling wordt opgenomen; 20. dat haar
werking eenigen tijd niet uitwendig merkbaar
is; 3°. dat er later een ziekte ontstaat, overeenkomstig met die v. d. eersten lijder; 4.. d.
vermenigvuldiging v. d. besmettende stof.
Mazelen en d. longziekte v. 't vee, die beide
door inademing besmetten, zijn ook door inenting overgebracht. 't Is waarschijnlijk, dat
roodvonk en typhus ook op deze wijze a. gezonden kunnen worden medegedeeld. d. Ondervinding heeft aangaande d. besmettelijkheid
gewichtige bijzonderheden doen kennen. Vooreerst hebben niet alle menschen dezelfde vatbaarheid voor besmetting. Ook is d. ontvankelijkheid voor d. besmetting zeer onderscheiden. Sommige personen worden eer aangetast
dan andere, en bij denzelfden mensch kan
d. vatbaarheid tijdelijk niet aanwezig zijn,
zonder dat men daardoor d. zekerheid verkrijgt,
dat hij in dit opzicht voor een bepaalde ziekte,
die zich door besmetting overplant, onaantastbaar genoemd worden kan. Een zeer merkwaardig voorbeeld hiervan was een oude
vrouw, die nooit d. pokken had, en als oppaster
v. lijders a. deze ziekte, jaren achtereen meende,
dat zij geen vatbaarheid voor deze ziekte had;
zij werd toch aangetast, en stierf a. d. kinderziekte, toen zij 84 jaar was. Echter zijn er
menschen, die gedurende hun geheele leven
onvatbaar voor d. eene of andere besmettelijke ziekte blijven. Bij d. pokken is dit zoo
zeldzaam, dat er slechts zeer enkele gevallen
v. bekend zijn. Stalpaert v. d. Wiel, een geneesheer uit d. 17e eeuw, heeft enkele dergelijke voorbeelden vermeld. Bij roodvonk is
dit minder zeldzaam. In vele gevallen kan
men geen reden voor dit verschil in vatbaarheid vinden, echter kan men zeggen, dat dit
eenigermate met d. leeftijd in verband schijnt
te staan. Zuigelingen hebben, ten minste in
d. eerste zes maanden, weinig vatbaarheid
voor d. besmetting. Zwakte, door welke oorzaak
ook ontstaan, verhoogt d. ontvankelijkheid,
zoodat alle neerbuigende gemoedsaandoeningen, vrees en angst, in dit opzicht schadelijk
werken. Ook hangt veel v. d. kracht der
smetstof al. Sommige lijders v. typhus besmetten, bijna zonder uitzondering, alien die
met hen in aanraking komen. Ook heeft men
waargenomen, dat wanneer een besmettelijke
ziekte voor 't eerst ergens was aangebracht,
hare verwoesting een veel grootere verbreiding
dan later verkreeg. d. Geschied. v. cL kinderziekte geeft hiervan vele voorbeelden; toen
deze ziekte voor 't eerst a. d. kaap d. Goode
Hoop uitbrak, door 't wasschen v. lijfgoed v.
matrozen, die d. pokken gehad hadden, was aangebracht, woedde zij daar zoo vreeselijk onder
d. Hottentotten, dat bijna alien daaraan stierven. Het is dus mogelijk, dat d. Aziatische
Cholera, a. wier besmettelijkheid men nauwelijks kan twijfelen (zie Cholera), in latere epidemien ook minder kwaadaardig kan worden.
Opmerkelijk is 't ook, dat men bij alle besmettelijke koortsen heeft waargenomen, dat,
ofschoon dicht bevolkte steden er nooit geheel van bevrijd blijven, er echter tijdperken
zijn, waarin slechts enkele personen er door
aangetast worden, terwijl d. besmetting op
andere tijden, zonder dat men hiervoor een
reden weet, zich over een groote uitgestrektheid verbreidt, en tallooze menschen treft.
In 't eerste geval zegt men, dat zij sporadisch
heerschen, in 't tweede epidemisch. Hierbij
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merken wij op, dat epidemisch en besmettelijk
niet, zooals men in 't dagelijksch leven beide
woorden dikwijls verkeerdelijk hoort gebruiken, dezelfde beteekenis hebben. Niet alle
epidemische ziekten zijn besmettelijk, maar
beide eigenschappen kunnen zich in een en
dezelfde ziekte vereenigen (Zie Epidemie).
Wordt een besmettelijke ziekte epidemisch,
dan kan zij zich over zeer groote uitgestrektheden verbreiden. In dit opzicht zijn typhus,
pest, griep, influenza, gele koorts, kraamvrouwenkoorts, diphteritische keelziekten,
Egyptische oog-ontsteking en pokken 't meest
te vreezen, hoewel zij, onder schijnbaar gelijke
omstandigheden, d. een aantasten en d. ander
sparen. Men heeft getracht te bepalen, hoe
groot d. kring v. d. verbreiding der besmetting
door d. uitwasemingen is. In d. kinderziekte,
mazelen en roodvonk strekt deze zich 't verst
uit; nog verder misschien bij d. windpokken.
Bij aanhoudende koorts of typhus is d. kring
der besmetting meer beperkt, en bij d. pest
meent men, dat d. straal v. d. cirkel der besmetting zeer klein is. Over 't geheel staat
d. meerdere of mindere verbreiding der besmettende uitwasemingen met d. ventilatie (zie
Ventilatie) in verband, en waar goed geventileerd wordt, m. a. w. waar 't gif in een groote
hoeveelheid zuivere lucht opgenomen wordt,
is d. kring der besmetting ook eng en beperkt
bevonden. Ook d. temperatuur is in dit opzicht
v. gewicht; d. pest verbreidt zich, zoo men
meent te hebben waargenomen, niet bij een
warmtegraad, die lager is dan 60 0 of hooger dan
90° F. Wanneer men d. koepokstof a. hevige
koude of a. een hitte v. 95° F. bloot stelt,
verliest zij hare kracht. d. Kinderziekte schijnt
echter in Karen loop noch door strenge koude,
noch door groote hitte gestuit to worden, want
zoowel in Groenland bij d. Pool, als in Mexico
bij d. Evenaar heeft zij verwoestingen aangericht. Een belangrijke vraag is, hoe lang d.
duur is v. 't tijdperk, waarin lijders a. een
besmettelijke ziekte 't gif door hunne uitwasemingen a. anderen kunnen mededeelen. In
't algemeen kan men zeggen, dat dit tijdperk
veel langer duurt, dan men in 't dagelijksch
leven gelooft, en d. ondervinding heeft geleerd,
dat vooral personen, die hersteld zijn, nog
gedurende eenigen tijd d. besmetting kunnen
verbreiden, en dat 't vermogen om d. ziekte
mede to deelen bij hen meer ontwikkeld is
dan in een vroeger tijdperk v. d. ziekte. Voorheen was men zoo v. deze waarheid overtuigd,
dat men in pesttijden d. herstelden noodzaakte, om een lange witte roede in d. hand
to houden; wanneer zij op d. weg met iemand
spraken, staken zij deze roede uit, opdat iedereen zich op dien afstand v. hen zou kunnen
houden, die als beveiligend word beschouwd.
Bij d. kinderziekte heeft d. ondervinding, die
men in kloosters en opvoedings-gestichten
verkreeg, geleerd, dat 't tijdperk voor d. duur
der besmetting op negen weken moet gesteld
worden v. d. eersten aanval der koorts of
gerekend.
't Tijdstip der incubatie is niet bij alle besmettelijke ziekten v. denzelfden duur en is zelfs
bij personen, die door dezelfde ziekte getroffen
worden, onderscheiden. Bij typhus zegt men,
dat d. middelbare duur tien dagen is. Een geneesheer, die opzettelijk dit punt bij deze
ziekte onderzocht had, dr. Haygarth, stelt 't
minimum op zeven en 't maximum op tweeenzeventig dagen. Voor d. kinderziekte is deze
tijd gewoonlijk twaalf dagen (Gregory); voor
d. mazelen tien tot vijftien (Bateman); voor
roodvonk niet langer dan zes (Watson). Dr.
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Russell nam waar, dat d. pest zich niet later
dan negen of tien dagen na d. besmetting
vertoonde. Bij d. watervrees kan men in 't
- algemeen een tijdperk v. twee maanden aannemen, maar er zijn uitzonderingen hierop;
in een geval, waarbij zes honden achtereenvolgend door d. ziekte, na gebeten te zijn,
worden aangetast, was d. tijd, waarop d. ziekte
uitbrak, zeer verschillend, nl. d. 23e, 56e, 67e,
88e, 155e en 183e dag.
Een opmerkelijk verschijnsel bij vele besmettelijke ziekten is, dat d. persoon, die eens
daardoor aangetast is, voor zijn verdere leven
daartegen gevrijwaard blijft. Pokken, ro odvonk,
mazelen, typhus en kinkhoest treffen iemand
in d. regel slechts eons, en d. uitzonderingen
hierop zijn zoo zeldzaam, dat zij nauwelijks
in rekening gebracht kunnen worden. Al deze
ziekten besmetten door uitwasemingen, en bij
die, welke zich alleen door aanraking modedeelen, zooals syphilis en schurft, blijft d.
vatbaarheid altijd bestaan. d. Hondsdolheid
is waarschijnlijk altijd doodelijk.
Er zijn in d. natuur twee wijzen, waarop d.
smetstof contagium) zich vermeerdert. d.
Eerste ziet men in d. gisting, waarbij een
klein gedeelte stof, dat in ontbinding verkeert,
in d. organische stof, waarmede 't vermengd
wordt, veranderingen en ontledingen to weegbrengt, waardoor zij d. geaardheid v. d. bijgevoegde stof verkrijgt; d. tweede, bij d. vermenigvuldiging v. dieren. Beide verkiaringen
heeft men op d. besmetting toegepast. Reeds
HIPPOCRATES nam aan, dat koortsen door d.
aanwezigheid eener ziektestof in 't blood werden voortgebracht. Deze stof wordt (volgens
deze onderstelling), nadat zij een gisting had
veroorzaakt, in zeker aantal dagen zoo veranderd, dat zij uit 't lichaam verwijderd kan
worden. Dit geschiedt dan door bloedstorting,
zweet, stoelgang, of door afzetting op d. oppervlakte v. 't lichaam als absces of uitslag. Deze
theorie komt in hoofdzaak overeen met die,
welke door LIEBIG is gegeven. LIEBIG heeft
ook d. vermeerdering der besmettende stof
met d. gisting vergeleken. „Wanneer eon stof,
die in ontbinding verkeert", zegt hij : in
een vloeistof gebracht wordt, waarin hare
bestanddeelen bevat zijn, dan kan zij zich
daarin op dezelfde wijze vermenigvuldigen,
als nieuwe gist voortgebracht wordt, wanneer gist bij vloeistoffen gevoegd wordt, die
gluten bevatten." Gist, meende LIEBIG, is
gluten in ontbinding. Op deze wijze kon hij
verklaren, hoe 't gif der kinderziekte, dat
uit 't blood v. d. lijder gevormd is, zulke
veranderingen in 't blood maakt, dat 't gif
uit d. bestanddeelen v. 't blood opnieuw wordt
gevormd en vermenigvuldigd. Even als er
geen nieuwe gist bij d. fermentatie v. een
suikeroplossing wordt gevormd, wanneer deze
geen gluten bevat, evenzoo kunnen sommige
ziekten door miasmata (zie Miasma) opgewekt
worden, zonder dat d. smetstof opnieuw wordt
ge,rormd. Zal dus een bepaald dierlijk gif zich
opnieuw uit d. bestanddeelen v. 't blood vormen, on d. verschijnselen opwekken, die door
d. vermenigvuldiging on d. uitdrijving worden
voortgebracht, dan moot in 't blood iets wezen,
dat met 't opgenomen gif zekere overeenkomst
heeft. Is dit er niet, dan mist 't gif zijn uitworking. Was 't aanwezig on wordt 't in d.
nieuwe verbinding, die 't aangegaan had, uitgedreven, dan is zulk een lichaam verder
tegen die bepaalde ziekte gevrijwaard. Misschien kan 't bij zeer enkele personen zich
naderhand na vele jaren, opnieuw vormen, als
wanneer zij opnieuw d. vatbaarheid voor d.
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ziekte verkrijgen. Deze beschouwing heeft
veel, dat Naar aanbeveelt. Ofschoon 't niet
gelukt is, om door scheikundig onderzoek deze
eigenaardige bestanddeelen in 't bloed aan te
toonen, weet men toch, dat d. verhouding der
bestanddeelen in 't blood niet in alle leeftijden
dezelfde is, on men kan zich voorstellen, dat
d. samenstelling v. die vloeistof door leefwijze
en voedsel aanmerkelijke wijzigingen ondergaan kan, zonder dat 't ons tot hiertoe gegeven is, hiervan iets meer dan een zeer
oppervlakkige kennis to hebben, die geheel
onvoldoende is, om die elementen aan to toanen, waarin d. vatbaarheid voor besmettelijke
ziekten gelegen is.
Over d. oorzaken der gisting zelve (zie Gisting) zijn d. geleerden niet eenstemmig, en wijl
men bij d. gisting microscopische voorwerpen
v. plantaardige natuur waarnam, heeft een
oude meening opnieuw voedsel verkregen, dat
d. besmetting en d. vermenigvuldiging der besmettende stof uit 't aanzijn on vermenigvuldigen v. levende wezens ontstaat. Reeds
Kircher (zie Kircher) had dit verdedigd en
Linnaeus heeft in zijn „Amoenitates Academicae" meer dan een verhandeling over dit
onderwerp opgenomen. Een v. deze, v. Nyander, getiteld: „Exanthemata viva", schrijft
pokken, mazelen, pest, dysenteric)" syphilis
on kinkhoest a. d. working v. kleine dieren
toe. Een schrijver over d. Lepra past dit ook
op deze ziekte toe. d. Verhandelingen „Mundus Invisibilis", „Miracula Insectorum" en
„Nova Insectorum" zijn in denzelfden geest
geschreven, on geven deze meeningen in algemeene beschouwingen terug. Meer waarschijnlijkheid verkreeg deze meening in d. uitkomsten der nieuwere geneeskunde, die voor d.
schurft 't bestaan v. een diertje tot d. spinachtige behoorende, Acarus Scabiei, Sarcoptes
Scabiei, heeft aangetoond on bewezen, dat
deze ziekte alleen hieraan toegeschreven
moot worden. Evenzoo heeft zij bewezen,
dat hoofdzeer (tinea capitis, favus on porrigo)
a. een woekerplant moot geweten worden,
die door sporuli besmet. Maar deze veroorzaken alleen een plaatselijke ziekte, waarin
't blood niet deelt. d. Muscardine (zie Muscardine) der zijderupsen berust ook op d.
tegenwoordigheid v. woekerplanten. Vooral
HENLE is eon voorstander v. d. onderstelling,
dat d. besmetting veroorzaakt wordt door
woekerende bewerktuigde wezens, die zich
in 's menschen lichaam ontwikkelen en hunne
kiemen, sporen of zaden daarbuiten verspreiden. Hij grondt zijne mooning op d.
feiten, dat er bij besmettelijke ziekten een
opneming v. andere stoffen geschiedt, die geassimileerd worden; dat er slechts een uiterst
geringe hoeveelheid smetstof noodig is, om
zich tot een verbazende massa to vermenigvuldigen, on dat or een regelmatig verloop v.
worden on vergaan bij heerscht, al welke verschijnselen heenwijzen op organische wezens.
Microscopisch onderzoek heeft geleerd, dat
bij d. gisting zeer kleine schimmelplantjes
zich snel en onnoemelijk talrijk vermenigvuldigen, waarop HALLIER to Jena zijn uitspraak
grondt, dat parasieten, met name allerlei schimmelvormingen, d. smetstof zijn, on dus oorzaak v. d. ziekte en hare verbreiding. Latere
onderzoekingen hebben d. ontwikkeling v.
bacterien (zie dat art.) bij lijders a. besmettelijke ziekten niet alleen bewezen, maar
ook geleerd, dat d. sporen of cellen dozer
splijtzwammen overal voorhanden zijn,.lange
levensvatbaarheid hebben, on zich bij gisting,
rotting of ziekelijke ontbinding snel verme-
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nigvuldigen, en dat voor versch. besmettelijke
ziekten eigenaardige bacterign-vormen bestaan,
zooals d. tuberkel-bacil in d. afscheidingen v.
teringlijders, d. lepra-bacil bij melaatschen, d.
cholera-bacil, d. typhus-bacil, d. miltvuur-bacil,
d. spirit bij terugkeerende koortsen en d. micrococcus in otter met zekerheid zijn aangetoond. Hoe 't komt, dat d. een wel en d. ander
niet wordt besmet, moat dan verklaard worden uit 't al of niet genoegzaam aanwezig
zijn v. d. levens- en ontwikkelings-voorwaarden v. daze bacterign en uit 't grootere wederstandsvermogen v. gezonde en sterke organismen, waardoor dan tevens duidelijk wordt,
waarom bij epidemien personen, die zwak of
uitgeput zijn of die zich a. uitspattingen schuldig maken, d. eerste onredbare slachtoffers zijn.
Eenigszins overdrachtelijk zegt men ook v.
vallende ziekte en d. s. Vitus-dans (zie s. Vitusdans), dat zij besmettelijk zijn, omdat 't zien
v. d. vreemde bewegingen v. kinderen en
personen, die er door aangetast zijn, een
zucht tot navolging en dus dikwijls dezelfde
ziekte opwekt. Een voorbeeld tot opheldering
hiervan heeft men in 't dagelijksch leven
met 't geeuwen on kuchen, dat meestal onwiliekeurig door d. personen, die 't opmerken,
nagevolgd wordt.
Besnijdenis (circumcisio), d. wegneming
der voorhuid door een operatie, is bij versch.
volken, die in warme landen wonen, een heerschend gebruik, bij jonge kinderen niet gevaarlijk, bij volwassenen meestal door langdurige wondkoorts gevolgd. 't Oudste yolk,
waarvan wij dit gebruik kennen, bewoonde
Egypte, en nog heden geschiedt 't bij d. oude
bewoners v. Egypte, zelfs bij d. Christelijke
Kopten en Abessini6rs, en bij andere Afrikaansche volken. Merkwaardig is d. besnijdenis
bij d. Joden, waardoor zich d. nakomelingen
v. Abraham v. andere volken hebben afgezonderd. Zij wordt bij hen a. ieder mannelijk
kind, acht dagen na d. geboorte, voltrokken,
on dit geschiedt in tegenwoordigheid v. minstens tien Israglieten, die tegenover d. ark,
waarin d. Thora bewaard wordt, zijn gezeten.
Mozes heeft daze handeling niet ingevoerd,
maar vond ze reeds bij zijn yolk, en heeft
die enkel door zijn gezag bekrachtigd. d. Mohammedaansche besnijdenis is waarschijnlijk
niet een navolging der Joodsche, maar een
Ismaglitisch gebruik. Mohammed heeft in d.
Koran geen bevel tot d. besnijdenis gegeven;
zij was reeds bij zijn yolk in gebruik, en ward
door d. Arabieren tegelijk met hun godsdienst in alle landen, waar daze ingang vond,
als een heilige gewoonte ingevoerd. Sommige
oudheidkundigen zien in daze instelling een
gezondheidsmaatregel, andere eon zoen-offer,
en eenige een staatkundige bedoeling om d.
nationaliteit to midden v. andere volken of to
zonderen en to bewaren.
Besproeiing (Lat. irrigatio, Fr. arrosage)
of bevloeiing is 't door dammen, sluizen, kanalen, waterleidingen of pompwerktuigen, regelen v. d. watertoevoer a. bebouwde gronden,
zoodat 't overtollige wordt tegen gehouden
en bewaard, en het to kort wordt aangevuld
uit 't bewaarde of uit beter bedeelde streken.
Reeds d. oude Egyptenaren en Romeinen waren
meesters in daze waterwerken, en d. Mooren
in Spanje, d. Lombarden in Noord-Italia hebben
in dit opzicht wonderen gewrocht. Onder d.
Moorsche heerschappij ontving iedere akker
naarmate der grootte zijn aandeel v. 't opgestuwde water, dat door vertakte kanalen zoo
ward verspreid, dat door d. diepte en helling
en d. openingsduur der sluizen ward toege-
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meten, volgens wetten, die ten deele nog in
Spanje worden gehandhaafd, on daar d. vruchtbare vega's (besproeide velden) hebben doen
ontstaan, die anders waterlooze, dorre gronden
zouden zijn. Vooral in landen met heete, droge
zomers is een goad besproeiings-stelsel d.
eerste voorwaarde der products:). In BritschIndig worden door 26 kanalen, ter gez. lengte
v. 23 600 KM., 3 878 000 HA. besproeid, en in
Egypte wordt door 756 kanalen 't Nblwater
over een millioen HA. geleid, die anders nets
zouden voortbrengen. Geen tiende deel v. 't
water, dat d. Nij1 afvoert, bereikt d. Middell. zee.
Bessarabii is een Russische provincie a.
d. Zwarte zee, tugs. d. Noordelijken arm v. d.
Donau, d. Proeth en d. Dnjestr. Zij heeft op
856 vk. geogr. 141 ruim 1 400 000 bow. en bestaat uit vlak land, dat veal graan oplevert,
maar voor een deel gebrek a. hout heeft, on
tot 't weiden v. paarden en schapen gebruikt
wordt. 't Meerendeel der bewoners bestaat nit
Wallachen, Zigeuners en Tartaren. d. Bevolking neemt door d. toevloed v. landverhuizers
en door 't talrijke grensleger, dat ook veal
handwerkers en winkeliers herwaarts lokt,
stark toe. d. Kolonisten beoefenen veelal landbouw en veeteelt; d. handel is meest in handel v. d. Armenigrs on Israelieten. Bessarabia,
dat vroeger a. d. Khan der Krimsche Tartaren
had behoord, ward in 1812 door d. Turken a.
Rusland afgestaan. Als gevolg v. d. Krimoorlog had Rusland dit geheele gabled in 1856
a. Roemanie moeten geven ; maar bij d. vrede v.
1878 ward bepaald, dat Roemanie d. Dobroedsja
(een delta tuss. d. Donaumonden) zou bekomen, en daarvoor Bessarabia a. Rusland teruggeven. d. Hoofdstad is Kisjenew.
Bessarion (JoH.), in 1395 to Trebizonde
uit arms ouders gab., ward monnik bij d. orde
v. s. Basilius, on woonde 21 jaar in een klooster op d. Peloponesus. Keizer Johannes Palaeologus, die in 1438 d. kerkvergadering to
Ferrara Wilde bijwonen, om d. Grieksche met
d. Latijnsche kerk to vereenigen. benoemde
BESSARION tot bisschop v. Nicea, on nam hem
met vele geleerden met zich naar Italie. Toen
d. vereeniging tot stand was gekomen, benoernde paus Eugenius IV hem tot kardinaal.
d. Grieken waren echter zoo verontwaardigd
tegen hem, dat hij to Rome bleef, waar zijn
huis een vereenigingspunt v. beoefenaars der
fraaie letteren ward. Pius II gaf hem d. titel
v. patriach v. Konstantinopel, en na d. dood
v. Nicolaas V on v. Paulus II was hij op 't
punt tot paus verkoren to worden. 't Hof to
Rome gebruikte hem in vele gewichtige onderhandelingen; zijn zending naar Frankrijk om
hulp tegen d. Turken to vragen, en Lodewijk
XI met d. Hertog v. Bourgondie to verzoenen, mislukte. Hij stierf op zijn terugreis to
Ravenna in 1472. d. Schriften v. dozen prelaat
zijn talrijki d. meeste zijner godgeleerde werken zijn In handschrift gebleven; gedrukt
zijn zes boeken „Adversus calumniatorem
Platonis". Ook bestaat er v. hem een Lat.
overzetting der vier boeken v. Xenophon.
over Socrates (Leuven, 1533) en d. „Metaphysica v. Aristoteles", in d. „Biblioth. Patrum"
en d. „Concilia" v. Labbe on Hardouin opgenomen.
Besseges is een belangrijke fabriekstad
met 10 000 inw., ijzersmelterijen on glasblazerijen, in 't Frans. depart. Gard, a. d. Ooze;
er is een spoorwegstation on in d. nabijheid
een uitgestrekte steenkoolbedding.
Bessel (GOTTFRIED v.), abt v. 't Benedictijnerklooster Gottwich of Gottweih in Neder-Oos-
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tenrijk, heeft zich aangaande middeleeuwsche
geographie v. Duitschland zeer verdienstelijk
gemaakt. Hij werd in 1672 to Bachheim geb.
en stierf als abt en hoogl. in d. theologie in
1749. Bessel gaf volgens sommigen aanleiding
tot d. overgang v. hertog Ant. Ulr. v. Wolfenbuttel (in 1710) tot d. R.-Kath. kerk door zijn
anoniem geschrift „Quinquaginta Romano-Catholicam fidem omnibus aliis praeferendi motiva" (Mog., 1708). Hij had 't plan een diplomatieke geschiedenis v. zijn abdij uit to geven,
en schreef daarover een op eigen kosten prachtig gedrukten Prodromus, onder d. titel„ Chronicon Gottvicense, sive Annales monasterii
Gottvicensis ord. s. Benedicti" (Tegernsee, 1732).
Dit work is d. beste handleiding tot d. middeleeuwsche aardrijksbeschrijving v. Duitschland. Jammer, dat 't Chronicon zelve, dat
geheel voor d. pers gereed was, niet in 't licht
is gekomen. BESSEL gaf ook een onuitgeg.
brief v. s. Augustinus uit over d. toestand v.
ongedoopt gestorven kinderen (s. Augustini
„Epistola de poenis parvulorum, qui sine baptismate decesserunt," Viennae, 1733).
Bessel (FRIEDR. wILH.), een der verdienstelijkste en werkzaamste sterrekundigen v. d.
nieuweren tijd, werd geb. to Minden, 22 Juli
1784, en overl. to Koningsbergen, 17 Mrt 1846.
Hij kwam als leerling op een handelskantoor
to Bremen, beoefende met lust d. aardrijkskunde, on deze studio bracht hem tot d. zeevaart- en sterrekunde. Hij trachtte zich uit
boeken eenige wiskundige kennis to verschaffen en besteedde daartoe d. uren v. d. nacht,
omdat zijn dagen door 't kantoorwerk warden
ingenomen. Zijn oefeningen brachten hem in
kennis met Olbers en deze ondersteunde hem
met raad en daad. Door diens aanbeveling
kwam hij to Lilienthal bij Schrotter, en had hij
gedurende vier jaar 't opzicht over d. sterrekundige werktuigen der Gottinger universiteit,
die daar geplaatst waren. Toen werd BESSEL
naar Koningsbergen beroepen, waar onder zijn
leiding v. 1811 t. 1813 d. door hem zoo beroemd
geworden sterrewacht gebouwd werd. Talrijk
zijn d. werken en verhandelingen, door BESSEL
in 't licht gegeven, en vele daarvan hebben een classieke waarde, o. a. „Ueber die
wahre Bahn des im 1807 erschienen Kometen"
(Konigsb., 1810); „Fundamenta astronomiae
deducta ex observationibus J. Bradleii (Konigsberg, 1818); „Bestimmung der Lange des
einfachen Secundenpendels" (1837); „Astronomische Beobachtungen auf der Stemwarte zu
KOnigsberg" (1815 t. 1835) on „Astronomische
Untersuchungen" (1841 u. 1842, 2 din). Van
1824 t. 1833 volbracht hij 75 011 waarnemingen
over d. sterren tuss. 15° N.- en 15 - Z.-declinatie,
die d. sterren tot d. 9e grootte omvatten. Hij
schreef daarenboven vele mededeelingen in
d. „Astronomische Nachrichten" v. Schumacher, en twee jaar na Bessels dood gaf Schumacher nog uit: „Populare Vorlesungen 'fiber
Wissenschaftliche Gegenstande", die Bessel v.
1832 t. 1844 in d. „Phisikalische Oekonomische Geselschafft" in Koningsbergen had gehouden.
Bessels (EMIL), geb. to Heidelberg in 1847,
studeerde in genees- en natuurk., maar verbond zich op aanzoek v. PETERMANN a. d.
Noordpool-expedition. Hij bereikte in 1869
Nova-Zembla, en deed toen belangrijke waarnemingen, vooral over d. Golfstroom bij Spitsbergen. Van 1871 t. '73 nam hij deel a. d.
N.-Amerik. Noordpool-expeditie onder HALL;
door Smithsound heen bereikte 't schip bijna
82./2° N. B., maar 't verging tuss. 't ijs, en d.
verzamelde voorwerpen gingen verloren. Een
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derde tocht, nu voor rekening der Regeering
v. d. Vereen. Staten, was niet • gelukkiger,
want 't vaartuig verging bij d. Quadra- en
Van Couver's-eil., maar BESSELS boekte zijn
ervaringen en legde ze neder in „Petermann's
Mittheilungen", in ,Scientific results of the
U. S. Arctic-expedition" (1876) en in „Die
Amerik. Nordpol-exp." (1879).
Bessemer (HENRY), geb. in 1813 in Hertfordshire, toonde reeds als jongeling grooten
aanleg voor d. werktuigk. Hij kwam to London,
bedacht een machine tot 't vervaardigen v.
brons-stof voor ornamenten, on verkreeg door
d. opbrengst hiervan d. middelen om proofnemingen to doen, ten gevolge waarvan hij
octrooi kon aanvragen voor verbeteringen in
d. lettergieterij, glasblazerij en remtoesteilen
voor spoorwegen, en vond hij eindelijk d. kunst
om gietstaal to vervaardigen. Hij deelde deze
vinding in 1856 a. d. „British Association"
made, en sedert heeft d. bereiding v. gegoten
staal reusachtige afmetingen verkregen, en
een gewichtigen invloed gehad op d. reuzenwerken v. onzen tijd, d. Krupp-kanonnen, d.
pantserplaten voor ramtoren-schepen en d.
overbrugging v. breede stroomen en dalen
hebben hun aanzijn a. 't Bessemer-staal to
danken. Staal kostte vOOr deze vinding gemiddeld f 600 per ton (1000 KG.), thans f 120;
Engeland bereidde voorheen jaarlijks 50 000
ton, thans 1 600 000 ton. BESSEMER werd in
1879 geadeld en ontving vele onderschpidingen
v. vorsten en academien, maar daarenboven
verschafte zijne vinding hem (om zijn eigen
woorden to gebruiken) „1057 748 of the beautiful little gold medals issued bij Her Majesty's Mint" (ruim een millioen v. d. mooie
kleine gouden medailles, die geslagen worden
door Harer Majesteits Munt).
Sesser (JoH. v.) werd 8 Mei 1654 to Frauenburg in Koerland geb. en vergezelde, na to
Koningsbergen d. waardigheid v. magister in
d. godgeleerdheid verkregen to hebben, in
1675, een jeugdig Koerlandsch edelman als
gouverneur naar Leipzig. Hij studeerde in d.
rechtsgeleerdheid, en werd to Berlijn door d.
Keurvorst tot legatie-raad en hofdichter benoemd. Hij bekleedde deze laatste betrekking
ook onder Frederik I, koning v. Pruisen, doch
niet onder diens opvolger Frederik Wilhelm L
Aan 't prachtige hof v. Augustus, koning v.
Polen en keurvorst v. Saksen, verkreeg hij
echter dezelfde waardighedon. Hij stierf 10
Febr. 1729. Zijn verzamelde geschriften verschenen to Leipzig in 1711 (2e dr. 1715). J. U.
KOnig bezorgde in 1732 een derde uitgaaf.
BESSER had veel kennis on talent, maar niet
veel gloed en phantasie.
Bessieres (JEAN BAPTISTE), hertog V. Istria,
maarschalk v. Napoleon I werd geb. 6 Aug.
1768 to Preissac (Fr. dep. Lot). Hi '
in
1790 bij d. garde v. Lodewijk XVI, onderscheidde zich bij d. oorlog in Italie, was bij
d. veldtochten in Egypte brigade-generaal en
vocht als bevelhebber der cavalerie bij Marengo. Door zijn stoute cavalerie-aanvallen
bracht hij veel bij tot d. over winningen bij
Jena, Friedland, Eylau en Wagram. Hij volgde
d. Keizer op d. tocht naar Rusland en ook
bij d. hachelijken terugkeer, maar sneuvelde
bij Liitzen op 1 Mei 1813.
Bessus was satraap v. Bactrie, onder d.
Perzischen koning Darius Codomannus, dien
hij na d. nederlaag bij Arbelle (330 v. Chr.)
tegen Alexander d. Groote, verried en ombracht; waarvoor hij zijn verdiende straf
ontving, wig Alexander hem a. Oxathres, d.
broeder v. d. vermoorden Koning, overgaf,
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die hem op wreede wijze ter dood deed
brengen.
Bestand is in d. oorlog een wapenstilstand, een ophouden v. d. strijd, zonder dat
er vrede gesloten is. Zulk een bestand gaat
dikwijls a. 't treffen der vredes-voorwaarden
vooraf. In onze geschied. is gedenkwaardig
't Twaalfjarig Bestand, dat v. 1609 t. 1621 d.
Tachtigjarigen oorlog onderbrak. Dit bestand
ward tegen d. wil v. Maurits, die meende,
dat eon kort maar krachtig doorzetten v. d.
oorlog ons voor goad v. 't uitgeputte Spanje
verlossen zou, op 't aandringen v. JEANNIN,
gezant v. Hendrik IV, bewerkt door Oldenbarneveld. Isabella en Albertus v. Oostenrijk
verklaarden daarbij namens d. Koning v.
Spanje, dat d. zeven provincien vrije landen
waren, op welke Spanje niets to eischen had.
't Bestand gaf Spanje verademing, maar ons
godsdiensttwisten en staatk. verdeeldheid, die
met d. vervolging der Remonstranten, d. onthoofding v. Oldenbarneveld en d. gevangenisstraf zijner medestanders eindigden.
Besta,nddeel. Bijna alle lichamen zijn
uit twee of meer versch. stoffen samengesteld,
en v. elkander onderscheiden door d. wijze,
waarop en d. hoeveelheid, waarin die stoffen
onderling verbonden zijn. Daze kunnen door
scheik. bewerkingen worden ontbonden, waardoor men dan ongelijksoortige deelen verkrijgt,
stoffen, die zoowel onderling als met 't geheel,
waartoe, zij behoorden, verschillen : daze nu
noemt then d. bestanddeelen v. 't lichaam. Zoo
kan bijv. groene vitriool (zwavelzuur ijzeroxydule) door scheik. ontleding ontbonden
worden tot zwavelzuur en ijzeroxydule, welke
en onderling en met d. groene vitriool veel
in eigenschappen verschillen. Daze ongelijksoortige deelen worden ook wel naaste bestanddeelen genoemd, omdat zij voor een verdere
ontleding vatbaar zijn, n.l. daarbij weder verschillende stoffen geven : 't zwavelzuur bestaat
toch uit zwavel en zuurstof, 't ijzeroxydule
uit ijzer en zuurstof. Doze drie ongelijksoortige deelen worden dan verwfjderde bestanddeelen geheeten en kunnen niet verder worden ontleed.
Restelr (Eon) is een beknopt overzicht. In
d. bouwkunst is 't een nauwkeurige beschrijving v. een ontworpen bouwwerk, op welks
inhoud d. aanneming wordt gegrond. Daarin
is duidelijk omschreven, wat er gedaan moot
worden, d. qualiteit der materialen, d. tijd v.
oplevering, d. wijs v. betaling en een tarief
voor overbouw. d. Aannemer onderteekent
dit bestek, waardoor hij zich verbindt, 't work
onder die voorwaarden to volbrengen. In d.
zeevaartkunde is 't bestek d. dagelijksche berekening v. d. lengte- en breedte-graad, waarop
't schip op dat oogenblik is. Dit geschiedt
door waarneming v. d. Zon, ook wel v. d.
Poolster en andere hemellichamen. Bij aanhoudende bewolkte lucht en ook tot controleering v. 't astronomisch bestek wordt 't
bestek opgemaakt door waarnemingen v. d.
snelheid v. 't schip door d. log, en v. d. koers,
d. richting, die 't schip gehouden heeft, door
't kompas.
Restiarii heetten bij d. Romeinen d. personen, die in d. Circus, tot vermaak v. 't yolk,
tegen d. wilde dieren vochten. Aanvankelijk
deden dit sommige uit waaghalzerij, later
maakten daarin-geoefende personen er een
beroep van, en onder d. Keizers werden veroordeelden, veelal Joden en Christenen, voor
d. wilde dieren geworpen.
Bestiarium (Eon) heette in vroegeren
tijd d. natuurlijke historie v. 't dierenrijk,
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bepaald v. d. viervoetige dieren. d. Meest
bekende bestiariums zijn geschreven door
PH. DE THAU en door GUILLAUME, beiden in d.
12e eeuw.
Bestorming, Zie Beleg.
Bestuiving. Zal d. bevruchting bij d. gewassen geschieden, dan moat 't in d. helmknoppen besloten stuifmeel op d. stempel worden overgebracht; daze working heat Bestuiving. 't Tijdstip, waarop daze gebeurt, valt
gewoonlijk met d. algeheele ontplooiing der
bloom to zamen; dan openen zich d. helmknoppen, en werpen zij d. op stof gelijkenden
inhoud naar buiten. Bij d. meeste soorten v.
planten met tweeslachtige bloemen, wordt 't
geraken v. 't stuifmeel op d. stempel daardoor bevorderd en vergemakkelijkt, dat d.
meeldraden onmiddellijk om d. in 't midden
der bloom zijnden stamper zijn ingeplant, en
wel zoo, dat d. helmknoppen hooger staan
dan d. top v. d. stamper, ten gevolge waarvan althans een deel v. 't naar buiten vallende stuifmeel op d. stempel nederkomt. Bij
hangende en dus omgekeerde bloemen wordt
'tzelfde doel bereikt, door dat hier d. meeldraden gewoonlijk korter zijn dan d. stampers, terwijl bij d. eOnhuizige planten, dat
zijn zulke, bij wie mannelijke on vrouwelijke bloemen beide, doch v. elkander gescheiden, voorkomen, d. eersten doorgaans boven
d. laatsten geplaatst zijn, zooals o. a. bij 't
Turksch koren en d. Lischdodde. Dikwijls
staan echter a. d. Bestuiving eenige, in d.
eigenaardigen bouw der bloemen gelegen,
hindernissen in d. weg, waardoor zij slechts
onder bepaalde voorwaarden tot stand kan
komen. Evenwel ontbreken ook in die gevallen d. voor d. Bestuiving noodige middelen
niet, on is ook daar d. bevruchting genoegzaam gewaarborgd.
Bij vele planten naderen d. meeldraden, na
't openbersten der helmknoppen, d. stampers
een voor een, opdat d. laatsten hun inhoud
op d. stempel zouden kunnen uitstorten, terwijl
zij, nadat dit geschied is, hun vorige plaats
weder innemen. Dit ontwaart men bijv. bij d.
wijnruit en vele soorten v. steenbreekplanten
(saxifragen), terwijl d. beweging der meeldraden bij d. berberis v. kleine schokken vergezeld gaat. Als d. meeldraden en stampers
v. een en dezelfde bloom beide niet gelijktijdig rijp zijn, kan er natuurlijk v. geen bevruchting sprake wezen. In zulke gevallen
wordt dit bezwaar daardoor opgeheven, dat
d. versch. bloemen v. een en 't zelfde gewas
haar stuifmeel wederkeerig op elkander uitstorten, 'tgeen en door medewerking v. d.
wind en door behulp v. insecten (bijen en
vlinders vooral), die d. eene bloom na d. andere
bezoeken, om daaruit d. honig to putten, geschiedt. d. Medewerking der insecten bij d.
bestuiving is vooral bij die planten noodzakelijk, waar d. inhoud der helmknoppen niet
uit een los poeder, maar uit wasachtige klompjes bestaat, zooals o. a. bij d. standelkruiden
(Orchidan). Hier is d. honig in een spoor
voorhanden, wier ingang in d. onmiddellijke
nabijheid der voortplantingswerktuigen gevonden wordt. Trachten d. insecten nu dien
ingang to overschrijden, dan oefenen zij daarbij
meestal gelijktijdig een drukking op d. hokjes
v. d. helmknop uit, waardoor d. stuifmeelklompjes naar buiten en met d. stempel in
aanraking komen. Wij zien om die reden d.
standelkruiden, buiten hun vaderland, onder
omstandigheden, waarbij d. hunne bestuiving
tot stand brengende insecten ontbreken, nimmer vruchten voortbrengen; zoo is 't bijv. met
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d. vanieljeplant, een uit Tropisch Mexico af komstige Orchide8, wier welriekende zaaddoozen
d. bekende specerij leveren. Deze bleef in
onze warme kassen zoo lang onvruchtbaar,
tot men op d. gedachte kwam, haar stuifmeel met een penseel op d. stempel over to
brengen.
Bij plantsoorten, waarvan 't eene exemplaar
alleen mannelijke, 't andere alleen vrouwelijke
bloemen voortbrengt, spelen niet alleen d.
insecten bij d. bestuiving een belangrijke rol,
maar wordt deze ook nog door d. overgroote
massa stuifmeel, die deze gewassen gewoonlijk voortbrengen, gemakkelijk gemaakt. Dit
blijkt duidelijk bij d. wolken v. stuifmeel,
die dikwerf uit pijnbosschen opstijgen, en
door d. luchtstroom urea ver kunnen worden heengevoerd. Bij in 't water levende
planten, verheffen zich d. bloemen meest altijd
boven d. oppervlakte der haar omgevende
middenstof.
(ALEXEI PETROBestusjew-Rjoemin
WITSJ, graaf v.), rijkskanselier en veldmaarschalk v. Rusland, werd 22 Mei 1693 to Moskou
gab. en overl. in 1766. Hij stamde uit een
familie, waarvan vele laden hooge militaire
en staatsbetrekkingen in Rusland hebben bekleed, genoot zijn opvoeding in Duitschland,
vergezelde Peter d. Groote op sommige reizen,
maar werd eerst minister onder keizerin Anna
in 1740. Wijl hij een vriend v. BIRON was,
werd hij, toen deze in ongenade vial en vertrekken moest, in d. gevangenis geworpen.
Eerst onder keizerin Elizabeth werd hij bevrijd on tot d. hoogste waardigheden verheven. Hij toonde een grooten afkeer v.
Pruisen, en deed Rusland deelnemen a. alle
verbintenissen tegen Frederik d. Gloote. In
d. zevenjarigen oorlog zond hij een lager
onder APRAXIN (zie dat art.) tegen Pruisen,
maar op 't beslissende oogenblik riep hij
't terug, omdat keizerin Elizabeth plotseling ziek word. Dit werd hem als hoog
verra&L toegerekend; hij werd afgezet en
naar zijn landgoed verbannen. Eerst in 1762
schonk Katharina II hem zijn vrijheid en
titels terug.
Bestusjew (Zenuw-tinctuur v.), Liquor
anodynus martiatus of 't Tinctura tonico-nervina Bestuzewi heat naar bovengen. graaf
ALEXEI V. BESTIISJEW - RJOEMIN, Russisch rijkskanselier en veldmaarschalk (1693-1766), die
dit uitmuntend geneesmiddel 't eerst heeft
bereid, waarvoor keizerin Katharina I hem
3000 roebels schonk. 't Is later door KLAPROTH
zeer vereenvoudig€1, en bestaat uit een oplossing v. 1 deel ijzer-chloride in 2 deelen
aether on 2 deelen zeer zuiveren alkohol. 't
Is in bijna alle Plaarmacopoeen opgenomen,
maar niet in d. Pharmac. Neerlandica.
Beta, Zie Beetwortel.
Beta, eigenl. JOH. HEINR. BETTZIECH, gab.
23 Mrt 1813, to Werben, studeerde to Halle in
wijsbegeerte on natuurk. Hij trad reeds in
1838 als schrijver on journalist in democratischen geest op, 'tgeen hem vervolging berokkende, en eindelijk na 1848 v. hoogverraad
beschuldigd, naar Engeland deed wijken. Eerst
in 1861 mocht hij naar Berlijn terugkeeren.
Hoewel hij a. verlamming Teed, heeft hij veel
dagbladen geredigeerd, bijdragen in tijdschriften geleverd on ook nuttige werken geschreven, o. a. „Geld u. Geist"; „Deutsche Frilchte
aus England" (1864); „Aus dem Herzen der
Welt" (1866) on d. hygienische brochure „Die
Stadtgifte" (1870). Hij overl. 31 Mrt 1876.
Betel heeten versch. tot 't gesl. Piper behoorende klimmende heesters (Piper Betle, P.
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Siriboa, P. Malamiri), wier hartvormige, een
scherp beginsel bevattende, bladeren door vele
Oostersche volksstammen, o. a. ook door d.
Maleiers, gekauwd worden. Gewoonlijk worden
d. versch geplukte bladeren daartoe met eon
vochtige kalkbrij besmeerd, en een stukje
Arekanoot en Catechu of Gambir daarin gewikkeld. 't Kauwen der betelbladeren kleurt
d. tanden zwart en 't speeksel rood. Iedere
Maleier heeft gewoonlijk zijn eigen siri-doos,
waarin al d. middelen voor 't betelkauwen
bijeen zijn. 't Aanbieden v. een toebereid betelblad wordt als een beleefdheid beschouwd,
on behoort tot d. eerbewijzingen, die een
meerdere d. mindere aandoet.
Betelgeuse is een schitterende ster v. d.
eerste grootte op d. rechterschouder v. 't sterrebeeld Orion. Deze ster beweegt zich zeer
langzaam in Oostelijke richting, nl. 1/7 2 0 graad
in 100 jaar.
Bethanie heette een vlek in 't dal a.
gene zijde v. d. Olijfberg, a. d. overzijde v. d.
book Kedron, een half uur v. Jeruzalem
Hier woonde 't gezin v. Lazarus, Martha
on Maria, waar Jezus meermalen vertoefde.
Thans heat 't Beith el Asarye, d. i. Huis v.
Lazarus.
Bethel, d. i. Huis Gods, was een stad in
Kanaan, 25 K.M. v. Jeruzalem, op d. weg naar
Sichem. her was d. plaats, waar Jakob op
zijn vlucht rustte, 't droomgezicht v. d. ladder
n. d. hemel had, on een altaar oprichtte. Gedurende 't bestaan v. 't koninkrijk Israel was
't d. zetel v. d. kalverdienst. Onder d. SyriGrs
was 't tot een sterke vesting gemaakt, die
door Vespasianus veroverd werd. Thans is
er nauwelijks een spoor v. deze plaats to
vinden.
Bethesda was een bad bij Jeruzalem, walks
naam Plaats der barmhartigheid beteekent. In
d. vijf overdekte gangen waren doorgaans vele
zieken, die, blijkens 't bericht in Joh. V, op
d. beweging v. 't water wachtten, om zich
daarin to baden. Naar 't volksgeloof werd deze
beweging door een angel bewerkt, die soms
in 't bad nederdaalde, en werd d. zieke, die
bij deze beweging 't eerst in 't bad kwam,
gezond. 't Water schijnt een rood gekleurd
mineraal water geweest to zijn, dat genezende
kracht had door 't roode slijk, dat op d.
bodem lag.
Bethhoron d. i. Huis v. d. hollen weg, was
een plaats op 't grondgebied v. d. Israel. stain
Ephraim, waaraan drie geschiedk. herinneringen verbonden zijn: Jozua versloeg er d.
Kanaanieten, Judas Maccabaeus d. Syriers on
d. opgestane Joden d. Romeinschen veldheer
Cestius.
Bethlehem, d. i. Broodhuis, d. stad Davids,
d. geboorteplaats v. Jezus, is thans een dorp
in Syri8, onder 't rechtsgebied v. Damascus,
a. d. helling v. een berg, die geheel met wijngaarden on olijfboomen beplant is, een mijl
t. Z. v. Jeruzalem; 't heeft 3000 Grieksche on
Annenische inw., die houten rozekranzen en
met paarlemoer ingelegde kruisen voor d.
bedevaartgangers vervaardigen, on zeer goeden
witten wijn verbouwen. Men vertoont er in
een onderaardsche grot, onder 't koor der kerk
v. een groot klooster, on rijk met zilveren on
kristallen lampen versiord, een tamelijk groot
bekken v. marmer, als d. kribbe v. 't kind
Jezus.
Bethlehem, in Pennsylvania, is d. hoofdplaats der Evangelische broedergemeente of
der Hernhutters in N.-Amerika. 't Ligt 11 mijl
t. N.-W. v. Philadelphia, telt 3000 inw., 'evert
goede manufacturer en aardewerk, en heeft
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ook een bierbrouweq. d. Drie versch. huizen
voor origehuwde mannen, meisjeS en weduwen,
onderscheiden zich door grootte, en door bijna
kloosterlijk bestuur. In d. daarmede verbonden,
doeltreffende kostscholen worden ook kinderen
v. andere gezindheden opgenomen.
13ethleheznieten heeten: 1° d. Hussieten,
omdat zij aanvankelijk vergaderden in d.
Bethlehemskerk to Praag, en 2°. d. laden
eener geestelijke orde in Z.-Amorika, door
P. DE BETANCOURT in Guatemala gesticht,
levende naar d. regel v. s. Augustinus, on
zich hoofdzakelijk wijdend a. d. ziekenverpleging in hospitalen.
Bethlen (WOLFGANG gnat v.), kanselier v.
Transylvania, door d. Tartaren in 1679 vermoord, is schrijver v. „Historiarum PannonicoDacicarum" (Lib X, 1690). Dit zeldzaam on
belangrijk work is in 1796 door Hochrneister
met een vervolg en aanteekeningen opnieuw
in 't licht gegeven.
13ethien Gabor, eigenl. GABRIRL BETHLEN
GABOR V. IKTAR, was een afstammeling in d.
vrouwelijke linie v. kon. Stephanus d.Heilige.
Hij werd in 1580 geb. en in 1613 tot worst v.
Zevenbergen gekozen. Wijl d. Keizer hem
niet erkende, sloot hij zich in 1619 bij d.
Bohemers en Hongaren aan, die tegen keizer
Ferdinand II opstonden; hij veroverde een
goed deel v. Hongarije, belegerde Weenen,
en werd in 1620 door d. Hongaarsche Stenden,
die Ferdinand II vervallen v. d. kroon verklaarden, tot Koning v. Hongarije gekozen.
Van nu of aan streed hij echter ongelukkig.
Tot driemaal word hij verslagen en tot vrede
gedwongen. In 1627 legde hij voor goed d.
wapenen neder; sedert trachtte hij d. welvaart en ontwikkeling zijner onderdanen to
bevorderen, en hij overl. 15 Nov. 1629 zonder
nakomelingen.
Bethmann Ifollureg (MORITZ AUG. v.),
geb. 10 Apr. 1795 to Frankfort a. d. Main,
zoon v. een der chefs v. 't bekende bankiershuis Gebroeders Bethmann, studeerde in d.
rechten to Gottingen en Berlijn, deed wetenschapp. reizen naar Zwitserland en Italie met
zijn onderwijzer KARL RITTER, on werd hoogl.
in 't burgerltjk recht to Bonn, walk ambt hij
in 1842 nederlegde. Hij werd toen curator der
universiteit, lid v. d. staatsraad en afgevaardigde naar d. Eerste Kamer in Pruisen. Hij
stond daar strong conservatieve beginselen
voor, on handhaalde die als minister v. onderwijs on eeredienst v. 1860 t. 1862. Hij nam
toen bij d. ontbinding der Kamer zijn ontslag,
leefde sedert op zijn kasteel Rheineck bij
Andernach, waar hij 14 Juli 1877 overl. Van
zijn schriften dient vermeld: „Christenthum
u. bildende Kunst" (1875) en „Veber Gesetzgebung u. Rechtswissenschaft als Aufgabe
unserer Zeit" (1876).
Bethnal-green heat 't Oostelijk deel v.
Londen met 't Victoria-park on 120 000 Mw.
Bethune is een beroemd Fransch geslacht,
waaruit Maximiliaan I v. Bethune, hertog v.
Sully, gesproten is (Zie Sully). Ook PHILIPPE
DE BETHUNE, overl. 1649, heeft Frankrijk als
staatsman, on diens zoon HIPPOLYTE DE BETHUNE,
overl. in 1665, als krijgsoverste belangrijke
diensten bewezen. d. Laatste vermaakte a.
Lodewijk XIV een verzameling v. 2500 handschriften, die voor een groot deel bronnen
zijn v. d. geschied. v. Frankrijk. d. Stad Bethune
ligt in 't N.-W. v. Frankrijk, in 't depart.
Pas-de-Calais, op eon rots met sterke vestingwerken, on heeft 9000 inw.
Beton is een mortelsoort, die veel gebruikt
wordt bij metselwerken onder water, on be- I
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staat uit : ongebluschte kalk, tras, zand, kiezel-

gruis, fijngestooten brikken on hardsteen. Zeer
groote rechthoekige betonblokken zijn in ons
land 't eerst gebruikt tot grondsIag v. d.
beide havenhoofden v. 't Kanaal door Hollandop-zijn-smalst. Daze blokken wegen zeker 5000.
KG. on toch werden d. eerste lagen bij onstuimige zee als speelgoed op 't strand geworpen. Ontzaggelijke betonstortingen vormen
d. grondslag der pijlers v. d. spoorwegbrug
over 't Hollandsch diep; ook worden d. fondamenten der dok- en kanaalsluizen in beton
gelegd, en dit beton bestaat doorgaans uit.
30 pct gruis v. brikken, 20 pct gruis v. hardsteen, 10 pct kiezelgruis, 15 pct zand, dit alles
wel dooreen gemengd on verbonden met 20.
pct ongebluschte steenkalk en 15 pet Keulsche tras.
Betonia (Betonica, L.) is een plantengesl.
uit d. fam. der lipbloemigen. d. Meeste soorten
zijn bij ons inheemsch, alle zijn kruidachtig.
d. Gewone Betonic (B. officinahs, L. Stachys,
Beuth.) met vierkanten, onvertakten stengel
en langwerpig eironde bladeren, is geneeskrachtig. B. grandiflora en B. orientalis worden als sierplanten gekweekt.
Betonning is een afbakening v. een vaarwater door tonnen. d. Weg om veilig binnenof uit to loopen wordt aangewezen door tweerijen groote meestal ijzeren tonnen, die voor
anker liggen on met goed in 't oogloopende
kleuren beschilderd zijn, d. linker-rij anders
dan d. rechter-rij. d. Tonnen, die 't verst naar
buiten in zee gelegd zijn , heeten d. buiten- of
uitertonnen.
Betoogen, betooging. Een betoog is een
logische bewijsvoering; betoogen is dus 't uit
aangenomen grondstellingen afleiden v. gevolgen en 't bouwen v. sluitredenen op elkander.
't Uit Zuid-Nederland naar Noord-Nederland
overgekomen, en daar vooral in dagbladen
veel gebruikte woord betooging is wel v. betoogen afgeleid, maar beduidt geheel iets
anders; men verstaat er door wat wij met
eon basterdwoord demonstratie noemen, een
to zamen brengen v. personen, die door optochten, banieren, liederen en leuzen eon
wensch of meaning nadruk bijzetten.
13etooveren, Zie Tooverfj.
Betouw (JOH. IN DE), Nederlandsch oudheiden geschiedkenner, to Nijmegen (zijn geboorteplaats) 11 Nov. 1820 in d. ouderdom v. 89 jaar
overl., was lid v. 't Zeeuwsch Genootschap on
correspondent v. d. 2e klasse v. 't Kon. Nederl.
Instituut. d. Romeinsche oudheden, die gedurende zijn leven to Nijmegen of in d. omtrek
daarvan gevonden werden, kocht hij voor zijn
verzameling op, en hij verklaarde die in versch.
meest voor oigen rekening gedrukte, on thans
zeldzame verhandelingen. Zijn laatste geschrift
heat: „Romeinsche overblijfselen, door Italiaansche en Fransche oudheidkundigen beoordeeld" (Nijmegen, 1819).
13ettelini (piETRo), een bekwaam graveur,
word to Lugano in 1763 geb. Reeds vroeg genoot hij onderricht v. Gandolfi on Bartolozzi,
doch hij volgde, vooral in zijn latere werken,
d. manier v. Rapha61 Morghen. Hij moist in d.
geest der door hem gevolgde werken door to
dringen, voerde d. graveernaald met zuiverheid, en was bijzonder gelukkig in 't nabootsen
v. zeer heldere schilderijen; 't navolgen v.
krachtige werken gelukte hem minder goed.
Bettelini was zeer met Thorwaldsen bevriend,
die hem vaak 't graveeren naar zijn beeldhouwwerken opdroeg. Daaronder behoort d. beroemde „Tocht v. Alexander" in 18 platen, die
echter niet zoo schoon uitgevoerd zijn, als die
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naar 'tzelfde model door Amster te Munchen.
Hij graveerde ook met Marchetti vele basreliefs v. Thorwaldsen, naar d. teekeningen
v. Overbeck, benevens d. apostelen Johannes,
Jacobus en Simon, ieder op een afzonderlijke plaat. Onder zijn beste werken wordt d.
gravure naar d. schoone schilderij v. Andrea
del Sarto uit d. galerij v. Florence „d. Graflegging", gerekend, waarin niet alleen d. manier v. teekenen en schilderen diens meesters,
maar ook zijn diep gevoel wedergegeven is.
't Pendant dezer plaat „d. Aanbidding der
herders" naar v. d. Werff's schilderij uit
dezelfde galerij, is even schoon. Zijn plaat in
zeer gr. fol. naar d. „Madonna col devoto"
v. Correggio, uit d. verzameling v. koning
Lodewijk v. Beieren, is beroemd. Verder heeft
hij vele schoone gravuren naar Dominichino,
Schidone, Guido Reni en Raphael. ook platen
in d. uitgaaf v. Vergilius, door A. Caro, geleverd.
Bea/ (SALVATORE), geb. te Rome in 1792,
studeerde te Pesaro, werd een werkzaam lid v.
't Arcadisch genootschap, en redigeerde 't tijdschrift dezer vereeniging, dat hij met belangrijke opstellen verrijkte. Hij werd hoogl. in
a. geschiedenis en mythologie a. d. academie
v. s. Luca en president der academie v. oudheidk. te Rome, waar hij in Oct. 1882 overl.
Zijn voorn. werk, dat vertaald en meermalen
herdrukt is, heet „PIllustre Italia, dialoghi"
(2 dln, 1843).
Bettinelli (sAvEmo), geb. 18 Juli 1718, te
Mantua, trad in d. orde der JezuIeten, studeerde te Brescia in d. fraaie letteren, werd
in 1751 directeur v. een college te Parma,
waar hij historie en letterkunde onderwees,
bereisde v. 1755 t. 1759 d. voorn. steden v.
Frankrijk en Duitschland, en werd toen
leeraar en prediker te Verona, in 1767 hoogl.
in d. welsprekendheid te Modena. Hij overl.
13 Sept. 1808. Zijn geschriften in proza en
poezie zijn in 1801 in 12 dln bijeen verzameld
uitgeg.
Bettin.k (H. WEFERS), geb. 27 Mrt 1839,
studeerde te Utrecht, wend. in 1868 leeraar
in d. natuur- en scheik. a. d. H. Burgersch.
te Sappemeer, in 1870 directeur der Burgerdag- en avondschool te Utrecht en in 1877
hoogl. in d. artsenijbereidkunde a. d. Utrechtsche universiteit. Hij bewerkte een Nederl.
uitg. v. ROSCOE'S „Beginselen der scheikunde";
met prof. SALVERDA d. „Handleiding bij d.
beoefening V. d. kennis der natuur", en leverde belangnijke opstellen in wetensch. tijdschriften.
Betulaceen heet een plantenfam., die tot
d. Katjesdragende planten behoort, en bij ons
vertegenwoordigd wordt door d. berkei en
elzen. Deze planten zijn ranke boomen, met
enkelvoudige, afwisselende bladeren en eenhuizige bloemen. d. Mannelijke katjes zijn
hangend en enkelvoudig, d. vrouwelijke katjes
zijn in d. bloeitijd opgericht, en ieder bloempje
heeft drie vruchtbeginsels.
Betuwe (d.) is een landstreek in 't Z.-W. v.
d. prov. Gelderland, die ruim 26 800 H. A.
beslaat en een bevolking heeft v. 35 000 menschen, die meest v. d. landbouw bestaan.
d. Naam komt of v. 't woord Bat-auwe =
goed-land, in tegenoverstelling v. Veluwe, Valauwe = veal-land, hei. d. Betuwe wordt door
d. Nieuwendijk in twee deelen gescheiden,
waarvan 't Oostelijke Over-Betuwe en 't Westelijke Neder-Betuwe genoemd wordt. d. Neder-Betuwe bevat d. gemeenten : Dodewaard,
Echteld, LTzendoorn, Kesteren, Lienden, Maurik, en Zoelen; d. Over-Betuwe : Bemmel, Elst,
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Gent, Hemmers , Heteren, Huizen en Valburg.
Deze landstreek was meermalen een tooneel
des oorlogs, vooral in d. strijd der Utrechtsche bisschoppen tegen d. graven en hertogen v. Gelre; zeer veel leed d. Betuwe ook
gedurende d. tachtigjarige worsteling tegen
Spanje en bij d. invallen der Franschen in
1672 en 1795.
Beudant (FRAIN. SULPICE), geb. 5 Sept.
1787 te Parijs, werd in 1811 hoogl. in d. wiskunde te Avignon, in 1813 in d. natuurk. te
Marseille. Hij werd door Lodewijk XVIII belast, diens mineralogische verzameling uit
Engeland te halen, en te adsisteeren bij d.
ordening ervan, en in 1818 naar Hongarije tot
wetensch. onderzoek v. d. bodem uitgezonden;
daarna wend hij hoogl. a. d. universiteit te
Parijs, waar hij 10 Dec. 1850 overl. Hij heeft
voorts leerboeken over natuur- en delfstofk.
geschreven en ook belangnijke werken over
zijne wetenschap.
.Beudt (GIJSBERT), geb. te Dordrecht, leerling v. Albinus, was d. schrijver v. d. belangrijke dissertatie „De fabrica et usu viscerum
uropoieticorum" (L. B. 1744), waarbij een zeer
goede afbeelding dezer deelen gevoegd is, die
door latere schrijvers nauwelijks verbeterd
kon worden.
Beughem (CORN. v.), boekhandelaar te
Emmerik, heeft vele bibliographische werken
in 't licht gegeven, o. a. „Bibliographia Juridica et politica" (Amst. 1680); „Bibliographia
medica et physica" (1696); „Bibliogr. eruditorum critico-curiosa" (1689); „La France savante"
(1683) en „Incunabula typograph" (1688).
.Beu.k (Fagus) heet een tot d. nat. fam.
der Cupuliferen (napiesdragers) behoorend plantengesl. met eenhuizige bloemen, waarvan d.
mannelijke uit een klokvormig 5 a 6-spletig
bloemdek en 10 a 15 meeldraden bestaan en
tot kogelronde, lang gesteelde, katjes vereenigd zijn, en d. vrouwelijke door een onderstandig vruchtbeginsel gevormd worden,
dat door d. 5 a 6-deeligen zoom v. 't bloemdek en 3 stijlen gekroond is. Deze vrouwelijke bloemen staan, ten getale v. 2 a 3 bij
elkander, en worden door een veelspletig,
gesteeld, en v. buiten met vele vleezige draden bedekt hulsel omgeven, dat zich na d.
bloeitijd sluit, en later in een met vier kleppen
openspringend, v. buiten met talrijke weeke
stekels overdekt, zaaddoos-vormig kapje overgnat, waarin d. 2 a 3 driehoekige vruchten,
d. zoogen. Boeknoten, besloten zijn. Tot dit gesl.
behoort d. gemeene Beuk (Fagus sylvatica L.),
een der schoonste woudboomen v. Europa,
die d. eik meer en meer verdringt, 30 a 40 M.
hoog en 12 d. M. dik wordt, en zich door een
lichtgrijze schors en half eironde, half ovale,
gaafrandige en a. d. rand gewimperde, bladeren onderscheidt. Deze soort gedijt vooral op
een lichten, schaduwrijken, doch niet moerassigen grond ; d. wortels gaan niet naar d.
diepte, maar horizontaal. Deze wortels hebben veel te lijden v. muizen en v. larven
der meikevers, d. bladeren v. d. rupsen v.
en v.
Fidonia defoliara, v. Liparis dispar
Dasychira pudibunda, d. schors v. Buprestis
fagi en B. viridis en d. vrucht v. Tortrix annulata. 't Hout, dat naardat d. boom midden in
't woud in d. schaduw, of vrijer en meer a.
zonnewarmte en licht blootgesteld stond, donkerder of lichter roodbruin wordt, is hard en
vast, doch bros, en daardoor, en ook doordien
't spoedig door insecten wordt aangetast, als
bouwstof minder geschikt. Daarentegen is 't,
zoolang 't onder water geplaatst is, zeer duurzaam, waarom men 't veel bij 't bouwen v.
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watermolens bezigt. Als brandhout on tot 't
bereiden v. kool en potasch is 't bijzonder geschikt beukenhouten krullen worden veel bij
't bereiden v. azijn gebruikt. Behalve 't hout is
ook d. schors v. d, beuk v. waarde, omdat men
hiermede bij gebrek a. eikenschors, looit. In
tuinen en plantsoenen komt dikwerf een verscheidenheid v. d. gemeenen Beuk voor,Bloedbeuk geheeten, welks bladeren in d. lente
en voorzomer bloedrood gekleurd zijn. In
N.-Amerika groeit Fagus ferruginea Ait., die
zich door langwerpig-eironde, grof-gezaagde
en zeer puntig uitloopende bladeren onderscheidt, en daar even geschat is als bij ons
d. gemeene beuk. d. Vruchten v. d. beuk zijn,
versch, zoet v. smaak en kunnen, niettegenstaande zij een vluchtig narcotisch beginsel
bevatten, in groote hoeveelheid zonder hinder
gebruikt worden. 't Hoofdbestanddeel ervan
is een zachte vette olie, hoewel er ook een
hoeveelheid zetmeel, suiker, slijm en een samentrekkend beginsel in is. Algemeen worden
d. boeknoten als varkensvoeder aangewend,
gemengd met erwten en eikels, omdat men
meent, dat zonder deze 't spek te sponsachtig
wordt. Gevogelte eet ze zeer gaarne en wordt
er spoedig vet van. d. Uit boeknoten geperste
en gezuiverde olie is smakelijk en kan zeer
goed bij d. bereiding v. spijzen gebezigd worden,
en wordt niet gauw ransig. d. Onzuivere olie
wordt gebrand of bij handwerken gebruikt.
d. Na 't persen overgebleven koeken zijn een
uitnemend voedsel ter mesting v. varkens en
gevogelte. In chocolade-fabrieken wordt niet
zelden d. cacaoboter door boekenolie vervangen.
Beukelsz. (wILLEM), stuurman to Biervliet,
in d. prov. Zeeland en daar waarschijnlijk in
1397 overl., vond 't kaken v. d. haring uit
(die to voren alleen gezouten word en daardoor niet verro verzonden kon worden). Doze
uitvinding word een goudmijn voor Vlaanderen, Zeeland en Holland. Op 30 Aug. 1556
ging keizer Karel V met zijn twee zusters,
d. koninginnen v. Hongarije on Frankrijk,
's mans graf to Biervliet vereeren.
't Oude Biervliet bestaat niet moor, maar
bestond nog ten tijde v. Vaernewijck en Guicciardini. Er waren twee kerken, in een waarvan
't graf v. Beukelsz. moot geweest zijn, gedekt
door een grafsteen, met een toepasselijk opschrift. Boxhorn (die tuss. 1680 on 1690 schreef)
zegt, dat 't graf v. Beukelsz. er in zijn tijd
nog was. In 1807 was er nog slechts buiten
d. nieuwe, in 1604 gebouwde, stad, op 't kerkhof
v. 't oude Biervliet, een kleine verhevenheid,
die voor 't graf v. Beukelsz. werd gehouden.
Op d. toren v. 't raadhuis ziet men nog een
haring ter gedachtenis a. d. uitvinding. d. Bewaring v. d. Franschen schrijver No61 de la
Moriniere in zijn „Histoire generale des peches
anciennes et modernes" (10 vol.), dat 't kaken
v. d. haring een Fransche uitvinding moot
zijn, is grondig wederlegd door J. J. Raepsaet
(uit Oudenaarde) in zijn „Note sur la decouverte de caquer le hareng, par G. Beukelsz"
on „Reponse aux observations d. Mr. Noel de
la Moriniere, sur Pinvention de caquer le
hareng."
Beukelsz. (JAN), Zie LEIDEN (JAN v.).
13eul, Zie Scherprechter.
leleule (CHARLES ERNEST), geb. 29 Jan. 1826

te Saumur, hoogl. in d. oudheidk., bestudeerde
d. opdelvingen in d. Acropolis to Athene en
in d. ruinen v. Karthago, en leverde daarover
belangrijke verslagen in wetensch. tijdschriften. Hij schreef: „Phidias, drame antique"
(1862); „Histoire de l'art grec avant Pericles"

42

BEU.

(2e dr. 1870); „Le progres des Cesars" (4 dln,
1870) en „Fomlles et decouvertes resumOes et
discutees" (2 dln, 1873). Hij nam ook deal a.
d. staatk. gebeurtenissen, werd in 1871 afgevaardigd naar d. Nation. Vergad., betoonde
zich daar eon ijverig Orleanist, werkte mode
tot d. val v. Thiers, was onder Mac Mahon
een korten tijd minister v. Bin.nenl. zaken,
maar moest om zijn koningsgezindheid aftreden, on bracht zich op 4 Apr. 1874 om 't
leven.
Beuningen (KOENRAAD v.), in 1622 to Amsterdam gob., heeft zich als staatsman een
grooten naam verworven. Hij promoveerde in
1643, on werd secretaris v. Amsterdam, doch
legde in 1650 dit ambt neder, om to Rijnsburg
met d. bakker Oudaan en diens geestverwanten
godsdienstoefeningen to houden, maar reeds
in 1651 keerde hij tot 't praktische leven terug,
hij werd pensionaris v. Amsterdam, on toonde
in deze betrekking eon schrander oordeel en
scherp vernuft. In 1652 vertrok hij als buitengewoon gezant der Staten naar Zweden en
in 1655 vervulde hij dezelfde betrekking bij 't
Hof v. Denemarken. Lodewijk XIV was niet
op hem gesteld. „Draag zorg," schreef hij a.
zijn gezant d'Estrades: „dat Boreel niet wordt
teruggeroepen, en dat Van Beuningen in Holland blijft. Bij d. kwade gezindheid, die Boreel
mij toedraagt, voegt deze laatste een schranderheid en welsprekendheid, die mij mode
sleept." d'Estrades zelf noemde v. Beuningen,
Beverninck on d. De Witten d. vier Hollanders, die niet om to koopen waren. Van Beuningen was daarbij een fier republikein, vrijmoedig en gevat, maar waarheidlievend. „Esse,
non videri" (zijn, niet schijnen) was zijn kenspreuk. In 1660 on 1664 behartigde Van Beuningen d. belangen v. onzen Staat bij 't
Fransche hof, tegenover Engeland. In 1668
werd hij andermaal als buitengewoon gezant
naar Frankrijk gezonden, om d. vrede met
Spanje to bemiddelen, en in 1670 naar Engeland.
Bij uitstek moedig en voorzichtig gedroeg hij
zich in d. moeilijke dagen v. 1672; maar omdat
hij geheel andere meeningen had over d. middelen tot behoud dozer landen, dan d. stadhouder Willem III, daalde Van Beuningens
aanzien, naarmate dat v. d. Prins steeg. In 1686
legde hij alle betrekkingen neder, hij verviel
wader tot zijn vroeger mysticismus, sleet zijn
laatste levensjaren in verstandsverbijstering,
en overl. 20 Oct. 1693. Verg. d. redevoering v.
C. Vollenhoven in 't „Magazijn v. wetenschap,
kunst on smaak" (le dl, bl. 867) en H. J. van.
der Heim „De legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1662" (Lugd.
Bat. 1847).
Beurnonville (PIERRE DE RUEL, marquis

de) was d. jongste zoon v. een edelman, on
werd in 1752 to Champignolle in Bourgondie
gob. Hij trad in d. krijgsdienst, streed v. 1779
t. 1781 in Oost-Indio, on werd na zijn terugkomst
luit.-kolonel bij d. Zwitsersche garde. In d.
dagen der revolutie organiseerde hij 't Noorderleger, streed hij met room bij Valmy en.
Jemappes, on hij werd in 1793 minister v. oorlog. Wij1 hij d. partij der Girondijnen was toegedaan, liep hij gevaar v. vervolging door d.
Jakobijnen, maar door 't verraad v. Dumouriez
geraakte hij in Oostenrijksche gevangenschap.
Onder 't Directoire word hij met zijn modeafgevaardigden uitgewisseld tegen d. Hertogin
v. Angouleme. Hij werd toen bevelhebber v.
't leger der Sambre en Maas, streed tot 1798
a. d. Pruisische grenzen, maar legde toen
wegens ziekte 't commando neder en werd
inspecteur-generaal der infanterie. Napoleon
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gebruikte hem tot gewichtige staatk. zendingen en verhief hem tot hooge waardigheden,
maar bij Napoleons val koos hij d. zijde v.
Lodewijk XVIII, dien hij op d. vlucht naar
Gent volgde, en die hem na d. Tweede Restauratie tot maarschalk en markies verhief. Hij
overl. 27 Apr. 1821.
Beurs noemt men in handelssteden een
openbaar gebouw, waar d. kooplieden op bepaalde uren bijeenkomen, om over handelszaken te spreken, koop en verkoop te sluiten.
Men heeft zulke gebouwen ook voor bijzondere takken v. handel, bijv. voor graan, wol,
effecters e. a. Deze zijn meest openbare inrichtingen, in wier onderhoud door 't plaatselijk
bestuur voorzien wordt, en die ook onder d.
politie-regeling v. 't plaatselijk gezag staan.
In 't belong v. d. handel zijn goede en voor
d. handelaar en zijn waren geriefelijk ingerichte gebouwen zeer wenschelijk. Men meent,
dat d. benaming beurs afkomstig is v. een
herberg to Brugge, of to Antwerpen, waar d.
kooplieden gewoon waren elkander te ontmoeten, en waar ,,die Borse" (d. geldbeurs) uithing. In sommige koopsteden zijn d. beursgebouwen prachtig ingericht, vooral die to
Londen, Parijs, s. Petersburg, Hamburg en
Antwerpen. d. Grootste kapitalen worden omgezet, en d. meeste invloed op d. wereldmarkt
uitgeoefend door d. beurzen to Londen, NewYork, Amsterdam, Parijs, Weenen, Berlijn en
Frankfort a. d. Main.
Del/St (FRIEDR. FERD., vrijheer v.), geb. 13
Jan. 1809 to Dresden, studeerde to GOttingen
en to Leipzig in d. rechten, bereisde Zwitserland, Frankrijk en Engeland, en trad in Saksischen staatsdienst. Hij werd in 1846 hoofd
v. 't gezantschap to Londen, en was daar in
d. moeilijke dagen v. 1848. In 1849 word hij
Saksisch minister v. Buitenl. zaken, waarbij
hij eerlang d. pOrtefeuille v. Eeredienst, Onderwijs en Binnenl. zaken voegde, on in 1853
president v. 't ministerie word, 'tgeen hij bleef
tot d. ongunstigen afloop v. d. oorlog v. 1866.
Hij had in al deze betrekkingen 't beginsel
voorgestaan, dat Duitschland een statenbond
moest blijven, dat d. drukpers en d. uiting v.
d. volkswil moest worden beteugeld, dat in
Saksen 't rechtzinnig-protestantsche geloof
moest worden gehandhaafd, en d. staat zich
nauw aansluiten moest bij Oostenrijk. Bij d.
twist over Sleeswijk-Holstein koos v. BEusT
met Hannover en Keur-Hessen d. zijde v.
Oostenrijk, zoodat hij na d. Pruis. overwinning
bij Koniggratz moest aftreden. Reeds 30 Oct.
1866 koos echter d. Keizer v. Oostenrijk hem
tot minister v. Buitenl. zaken, en op 28 Juni
1867 tot rijkskanselier, welke waardigheid hij
tot 6 Nov. 1871 behield. 't Gelukte hem in
dien tijd d. benarden toestand v. Oostenrijk
to verbeteren, d. bevrediging v. Hongarije tot
stand to brengen, en met behulp v. vrijzinnige ambtgenooten, welvaart, orde en rust
to stichten. 't Werd echter d. protestantschen
staatsman op d. duur onmogelijk zich in 't
Katholieke Oostenrijk staande to houden. Na
d. strijd over 't Concordaat en na d. verheffing v. Wilhelm v. Pruisen tot Duitsch Keizer
moest hij aftreden. Hij werd toen Oostenrijksch
gezant to Londen, en in 1878 to Parijs, welke
betrekking hij in Mei 1882 nederlegde, om
stil to leven op zijn kasteel Altenstein in
Oostenrijk, waar hij 24 Oct. 1886 overl. Zijn
gedenkschriften verschenen in 2 dln, in 1887,
onder d. titel v. „Aus drei Viertel Jahrhunderten".
Beuthen, een fabriokstad met 23 000 inw.,
is eon arrond.-hoofdst. in 't Pruis. district
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Oppeln, en ligt a. d. Isarbach en een kruispunt
v. spoorwegen. Hier is 't middelpunt v. d.
Opper-Silezischen mijnbouw : steenkool, ijzer,
lood, zink en zilver wordt er in menigte uitgegraven.
Beuvelet (MATTHIEU), priester a. 't seminarie s. Nicolas du Chardonnet, in d. 17e eeuw,
is schrijver v. „Manuel pour les ecclesiastiques", „Meditations sur les verites Chretiennes" en „Symbole des ApOtres explique"
Bevalligheden, Zie Gratien.
Bevel (MICHIEL IZAaK SWARTZ), geb. 12
Dec. 1778 to Amsterdam, werd in 't weeshuis
der Doopsgezinden opgevoed on aanvankelijk
voor d. boekhandel bestemd, maar hij toonde
bijzonderen aanleg voor d. wis- en natuurk.,
zoodat hij door eigen oefening een uitstekend
onderwijzer in die wetenschappen werd. Hij
werd in 1811 beroepen tot leeraar in 't genootschap „Mathesis scientiarum genitrix", in
1812 door d. Leidsche hoogeschool tot Art.
lib. mag. et phil. doctor bevorderd, en onderwees d. wiskunde a. d. Latijnsche school to
Leiden. d. Helderheid v. zijn voorstelling en
d. eenvoud v. zijn betoog waren ongeovenaard.
Dit blijkt ook uit d. door hem omgewerkte
leerboeken on uit zijde verhandelingen. Hij
overl. 25 Dec. 1833.
Bevela,nd (Mord en Zuid) zijn twee
vruchtbare eilanden tuss. d. monden v. d.
Schelde. Noord-Beveland is door d. Oosterschelde v. Schouwen, door d. Zandkreek v.
Wolfaartsdijk en door 't Veersche gat v.
Walcheren gescheiden, 't is 8612 HA. groot
on heeft 6500 bow.; 't bevallig gelegen Kortgene is 't hoofddorp. Zuid-Beveland wordt t.
N. door d. Ooster- en t. Z. door d. Westerschelde begrensd, en was vroeger door 't
Kreekerak v. N.-Brabant on door 't Sloe v.
Walcheren gescheiden, maar door deze beide
wateren zijn spoorwegdammen gelegd voor
d. lijn Bergen-op-Zoom, Goes, Middelburg,
Vlissingen. d. Waterweg v. d. Wester- naar
d. Oosterschelde is nu 't kanaal v. ZuidBeveland, ('t kanaal v. Hansweert n. Wemeldinge). Dit eiland heeft door overstrooming
a. d. N.-0.-zijde veel verloren, 't zoogen. Verdronken land v. Saaftingen, waar d. bloeiende
stad Roemerswaal lag; maar a. d. andere zijde
door inpoldering en aanhechting v. Wolfaartsdijk veel grond gewonnen, zoodat nu d. oppervl.
34 580 HA. on d. bevolking ruim 30 000 bow.
bedraagt. Goes is d. arrond.-hoofdst. en 't fort
Bat ligt op d. Z.-O.-kust.
Bever (Castor Fiber, L.) hoot een viervoetig zoogdier, tot d. orde der knaagdieren en
d. familie der zwempootigen (Palmipedia) behoorende, dat in 't N. v. Europa, Azie en
Amerika voorkomt, en 't talrijkst in Canada.
't Leeft a. d. oevers v. rivieren on moron, en
woont in 't water en op 't land. d. Bevers
houden meest v. stille, zacht vloeiende stroomen, a. welker oevers zij zich woningen bouwen, met zulk een wonderbaar beleid en kunst,
dat dit work alleen hen ondorscheidt v. bijna
alle andere dieren. Dit bouwen echter schijnt
eigenlijk moor een gevolg v. behoefte to zijn;
want in Rusland en Polen verblijven zij, even
als d. otters in holen, die daar a. d. oevers
der rivieren en moron veelvuldig voorhanden
zijn. Wat door vroegere natuurbeschrijvers
aangaande d. beverwoningen is medegedeeld,
is met zooveel wonderbaars doorweven, dat
men 't niet zonder wantrouwen kan aannemen.
Zooveel nochtans mag men voor zeker houden, dat zij, met velen tegelijk, boomstammen
v. groote dikte, met d. eigenaardig gevormde
tanden bij d. grond doorknagen en dan in
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drie a vier stukken Wen; dat zij die stukken onder water in met hunne voorpooten
gemaakte holten vastmaken en met klei of
aarde a. elkander voegen, zoodat a in grooten getale (men zegt wel v. twee a drie honderd) daarin kunnen verblijven, en voorraad
v. populier- en wilgenhout, boombast, wortelen en bladeren tot voedsel gedurende d.
winter bewaren, en dus in maatschappij leven.
Men beschrijft deze woningen als een, door
hout, klei en aarde, zeer vasten, dijk of
dam op d. grondvlakte 3 a 4 M. breed, a.
d. kruin tot 6 a 9 dM. schuin toeloopend,
tot bijna 3 M. in d. hoogte, die volkomen in
staat is om 't water te keeren. Deze woningen dienen tot winterverblijf- des zomers verspreiden d. bevers zich en leven zij v. elk.
verwijderd.
d. Bever heeft d. grootte v. een kloeken
bond en doorgaans d. lengte v. 8 a, 9 d. M.
d. Kop is rond; d. oogen zijn klein en zwartachtig, d. ooren kort, rond, v. buiten harig,
v. binnen omtrent kaal. Inzonderheid onderscheidt zich d. Bever door een breeden, platten, troffelvormigen, geschubden staart. Met
dezen staart slaat hij op 't water, dat men 't
zeer ver hooren kan. d. Pooten zijn kort; en
hebben vijf teenen, die a. d. voorste ledematen
geheel v. elk. afgezonderd, dock a. d. achterste
door een sterk vlies, evenals bij watervogels, a.
eengehecht zijn, wat hem bij 't zwemmen v.
grooten dienst is. d. Huid draagt een yacht
v. zeer fijn, zacht haar, licht of ook wel donkey kastanjebruin. Ook vindt men er, die geheel zwart zijn, welker huid kostbaarder
geschat wordt dan d. bonte. Er komen ook
witte voor, en somtijds rosachtige en met
vale en gele haren. Canada levert jaarlijks
gemiddeld 130 000 stuks, Siberig 30 000 stuks,
die seder ongeveer f 20 gelden. 't Gewicht v.
d. Bever is 10 a 20 KG. d. Huid wordt, als
bontwerk, op onderscheiden wijzen gebruikt,
en d. haren worden als kastoor in d. hoedenfabrieken gebezigd, en ook tot kousen en
handschoenen verarbeid. Merkwaardig is bij
d. Bever 't Castoreum (Bevergeil), dat een donkerbruine, taaie, gedroogd zijnde, licht wrijfbare stof is, met een scherpen, bitteren smaak,
en sterken, doordringenden geur, die in twee
blaasjes of beursjes tuss. d. achterpooten zoowel bij 't mannelijk als bij 't vrouwelijk dier
gevonden wordt. 't Bevergeil, dat uit N.-Europa
wordt aangebracht, en Siberisch of Moskovisch Castoreum heet, is 't beste; d. mindere
soort, onder d. naam v. Engelsch Castoreum
bekend, die uit Canada tot ons komt, is a. d.
zwakkeren geur, en wanneer men 't doorbreekt, glinsterende oppervlakte, zeer wel v.
't vorige te onderscheiden. 't Canadasche bevergeil kost f 40 't KG. 't Siberische is wel
20 maal zoo duur. 't Bevergeil wordt als een
heilzaam middel tegen moederkwalen en zenuwziekten, in d. geneeskunde aangewend.
't Vleesch v. d. Bever wordt niet alleen gegeten door d. Noord-Amerikanen, maar ook
omdat men in d. dijen en d. geschubden staart
d. geur en smaak v. visch waarneemt, door
d. Katholieken in d. landen, waar hij voorkomt, in d. vasten voor een geoorloofde spijs
gehouden. d. Bever leeft met een wijfje, en
paart in d. winter. Na vier maanden krijgt 't
wijfje meest in Maart twee jongen, somtijds
drie, zeldzaam vier. d. Jongen zijn in 't derde
jaar volwassen, en zoo zij geen holbewoners
zijn, gaan zij dan mode a. 't bouwen der
gemeenschappelijke woningen. Men meent, dat
d. Bevers 15 a 20 jaar leven. 't Is opmerkelijk,
dat in ons vaderland wel een tiental plaat-
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sen naar d. bever heeten, zooals Beverwtjk,
Bevermeer, Beversoord, e. a., 'tgeen bewijst
hoe algemeen dit dier vroeger ook hier te
lande was.
Beveren (coRNELis DE), geb. in 1542 to
Dordrecht, was lid v. d. Raad dezer stad, en
later burgemeester. Hij gebruikte zijn invloed,
om zooveel mogelijk d. geloofsvervolging
tegen te gaan. Hij deed d. bedreigden waarschuwen, maar zorgde in 1572 niet minder
voor d. bescherming der R.-Katholieken, toen
d. woede der Watergeuzen hen in gevaar
bracht. Hij genoot 't vertrouwen v. prins
Willem v. Oranje, en was yank met belangrijke zendingen belast. Hij overl. 27 Jan. 1586.
Zijn zoon WILLEM D. B. was vijfmaal, zijn
kleinzoon CORNELIS D. B. tienmaal burgemeester v. Dordrecht. Deze laatste bekleedde daarenboven hooge betrekkingen in d. Republiek;
hij was gezant naar Denemarken en Engeland,
en gecommitteerde v. d. Staten v. Holland, die
zitting had in d. Staten-Generaal. Hij beoefende
ook d. rechtsgeleerdheid en fraaie letteren en
overl. 17 Juni 1683.
Beveren (MATTHEUS v.), omstr. 1609 to Antwerpen geb., in 1650 daar in 't s. Lucas-gilde
ingeschreven, was leerling v. d. beeldhouwer
P. Verbrugghen. Van Beveren beitelde in
marmer, hout, albast en ivoor; zijn uit deze
stof vervaardigde kunstbeeldjes worden zeer
gezocht. In Belgic berusten zijn grootete
werken; zoo is 't praalgraf v. C. Boest in d.
s. Jakobs-, v. J. v. d. Brouck in d. s. Michielskerk, boven welk laatste hij een standbeeld v.
s. Mattheus in albast beitelde, benevens d.
eikenhouten predikstoel in d. kerk der Recolletten te Antwerpen, v. zijn hand. In d.
abdij v. Tongerloo is een door hem vervaardigd ivoren kruisbeeld, in d. kerk Notre Dame
du Sablon te Brussel, 't marmeren praalgraf
v. d. admiraal Claude, graaf v. Thurn u. Taxis,
dat hij met twee standbeelden, d. tijd en d.
deugd voorstellende, versierde. Een groot ivoren kruisbeeld, door hem gesneden, verfraait
d. kapel v. s. Marcus in die kerk; een dergelijk is in d. kapel v. 't gesticht der H.
Drievuldigheid te Brussel ; ook is 't hoofd-altaar
in d. Michielskerk te Gent en d. Mater dolorosa
bij een der pilaren v. d. Lieve-Vrouwe-kapel
te Antwerpen, benevens d. ivoren beelden,
Christus en d. H. Maagd voorstellende, in d.
Bagijnenkerk zijner geboorteplaats, door hem
gebeiteld.
Beveren (CHARLES v.), werd 6 Apr. 1809 te
Mechelen geb. en vestigde zich als kunstenaar
te Amsterdam, waar hij 16 Sept. 1850 overl.
Hij schilderde portretten en tableaux-de-genre,
die v. grondige studio naar d. natuur getuigen.
Zijn stijl was die der Fransche moderne schilders, hoewel hij in 't laatst zijns levens stukken
voortbracht, die, vooral in 't koloriet en d.
uitvoerige behandeling, naar d. oude Hollandsche school overhelden. Eerst schilderde
Van Beveren slechts enkele figuren, later
werken v. meer samengestelden aard. Zoo
vervaardigde hij voor d. Jezifieten-kerk, op d.
Singel te Amsterdam, een altaarstuk s. Ignatius voorstellende, „op 't oogenblik, dat hem
d. H. Maagd en 't kind verschijnen." Op d.
tentoonstelling te 's Gravenhage in 1835 zag
men v. hem een ,Biddende non", op die v.
1839 d Gitaarspeelster", op die v.1849 „Judith
met tP hoofd v. Holophernes", benevens twee
portretten. Op d. Tentoonstelling te Milnchen
in 1845 zond hij in: „d. Biecht v. een ziek
meisje", waarin d. gewetensangst, die troost
en bemoediging zoekt, en d. nadenkende blik
des monniks, die naast haar leger zit, treffend
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is. Daze schildertj werd door d. Boning v.

Beieren voor d. Pinakotheek aangekocht, en
in 't werk v. Piloty en LOhle: „Die KOnigl.
Bayrischen Gemaldegalerien" uitmuntend op
steen gebracht. Te Rotterdam berusten zijn
„Judith" en „Hagar." In 1837 werd Van Beveren
tot lid der -Kon. Acad. v. beeldende kunsten
to Amsterdam benoemd.
Bevergeil, Zie Bever.
Beverley is een Eng. stad met 12 000 inw.
in Yorkshire, 15 KM. t. N.-W. v. Hull, waarmode zij door een spoorweg en een kanaal
verbonden is.
Bevernel noemt men in d. volkstaal 't
tot d. nat. fam. der Umbelliferen of schermdragende gewassen behoorende plantengesl.
Pimpinella, dat zich door d. veelstriemige
groeven ziijner zaden onderscheidt. Vroeger
werd d. vooral in verschen toestand aromatieke wortel v. Pimp. Saxifrag a L. of gemeene
Bevernel en P. magna L. (beide ook bij ons
in 't wild voorkomende) niet zelden bij stoornissen der spijsvertering en der urineafscheidende werktuigen als geneesmiddel voorgeschreven, en thans nog in d. veeartsenijkunde
aangewend. d. Merkwaardigste so ort, P. Anisum
L., wier zaden d. Ands leveren, vindt men
onder dat art. beschreven.
.Beverninck (HIERONYMUS v.), een onzer
beroemdste staatslieden v. d. 17e eeuw, werd
geb. to Gouda, 25 Apr. 1614 en overl. 30 Oct.
1690 te Oud-Teilingen, ook 't huis te Lokhorst
genoemd, bij Leiden. Hij was eerst schepen
v. Gouda, en nam toen reeds een zending v.
Holland a. Utrecht op zich. In 1653 werd hij
met Nieuwpoort, v. d. Perre en Jongestal als
extraordinaris ambassadeur der Staten, naar
Engeland tot Cromwell gezonden. Later bekleedde hij d. betrekking v. thesaurier-generaal. Hij was ook een der vertegenwoordigers
bij d. vredehandelingen to Breda, en hielp,
door zijn invloed op d. Franschen gezant
d'Estrades, die hem hoogschatte, dien vrede
in 1667 tot stand brengen. Hij onderhandelde
ook b j 't sluiten v. d. vrede to Aken in 1668.
Vervolgens vervulde hij een gezantschap naar
Spanje, en trad daarop weder als der Staten
afgezant in 1672 in Engeland op. Eindelijk
hielp hij d. Nijmeegschen vrede in 1678 tuss.
Frankrijk en d. Republiek sluiten. Hij handhaafde gedurende zijn geheele diplomatische
loopbaan d. naam v. scherpzinnig en uitstekend
staatsman. Zijn leven is door G. D. J. Schotel
('s Bosch, 1848) beschreven.
Beverwijk is een gemeente met ruim
8000 inw. in N.-Holland, 11 KM. t. N. v.
Haarlem, 12 KM. t. W. v. Zaandam, a. d.
Noordpunt v. d. Wijkermeerpolder. Volgens
sommigen is d. oude naam Bedevaartswijk;
't was reeds in d. 13e eeuw bekend. Beverwijk
is zeer fraai gebouwd, en bestaat meest v.
landbouw en warmoezerij. d. Wijker-kersen,
-bessen on -peulen zjjn te Amsterdam en.
Haarlem zeer gezocht; ook zijn er rozijnazijnmakerijen, een katoenfabriek met ververij en
katoendrukkerij, een korenmolen en een boomkweekerij.
Beverwijk (JOAN v.) was eon beroemd
geneesheer uit d. 17e eeuw, uit een oud adellijk
geslacht te Dordrecht geb. 17 Nov. 1594, en
daar overl. in 1647. Na in zijn geboorteplaats
It voorbereidend onderwijs in d. oude talen v.
Ger. Joh. Vossius to hebben ontvangen, ging
hij in 1610 te Leiden studeeren in d. letteren
en in d. geneeskunde. In 1614 ging hij in
Frankrijk studeeren to Caen, Parijs en Montpellier, vanwaar hij naar Padua reisde, waar
b4j tot meester in d. vrije kunsten en doctor
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in d. geneeskunde promoveerde. Hij oefende
zich to Bologna in d. praktijk, bezocht ook
Basel en Leuven, en vestigde zich daarna
in zijn geboorteplaats als geneesheer. In 1625
werd hij tot stads Med. doctor en lector in
d. heelkunde benoemd. Later was hij daar
in onderscheidene regeeringsposten werkzaam,
en heeft hij meermalen voor Dordrecht, als
afgevaardigde, zitting in d. Staten v. Holland
gehad. Hij was een zeer geleerd en workzaam man, zooals uit zijn vele geschriften
blijkt. Merkwaardig is 't, dat hij een der
eersten geweest is, die d. leer v. Harvey
over d. omloop v. 't bloed heeft aangenomen,
en die reeds zeer vroeg in zijn lessen heeft
voorgedragen en in zijn werken beschreven.
Van zijn schriften, die zoowel op geschiedenis, als op fraaie letteren en geneeskunde
betrekking hebben, zijn o. a. merkwaardig:
„Van de Wtneementheyd des vrouwelijken
leslagts" Dord. 1643), eerst in 't Latijn uitgegeven, waarin hij 't noodzakelijke v. een
wetenschappelijke opvoeding voor vrouwen
uit d. beschaafden stand aantoont, en „Ongesondheyt ofte Geneeskonste van de Sieckten" (Dord. 1644), dat dikwijls uitgegeven is,
en vroeger een huisboek was. Zijn gezamenlijke werken zijn in 2 dln to Amsterdam in
1656 in 't licht verschenen, en meermalen
herdrukt.
Bevolking is 't aantal bewoners v. een
oord, d. bevolkingsleer is dat deel der statistiek,
waarin d. wetten en voorwaarden worden nagegaan, waarvan d. toe- of afnarne v. dat
aantal afhangt; bevolkings-registers zijn d. boeken, waarin d. bewoners v. eon gemeente,
gewest of staat zoo worden vermeld, dat
daaruit d. gegevens voor d. statistiek kunnen
getrokken worden. 't Beschnven der bevolking was reeds in d. beschaafde staten der
oudheid in gebruik. Btj d. Egyptenaren, Chineezen, Israelieten, Perzen, Grieken en Romeinen geschiedde dit reeds, maar meest met
't doel, om alle belastingschuldigen to kennen,
gelijk ook kadastrale opmetingen gedaan werden, alleen om d. grond to kunnen belasten.
Eerst in d. 18e eeuw begon men d. loop der
bevolking na to gaan met het doel om daaruit
verhoudingen tusschen d. beide geslachten
en tuss. geboorte- en sterfte, d. gemiddelden
levensduur en vergelijkingen tuss. verschillende oorden of to leiden. Aan EULER komt
d. eer toe, dit 't eerst op wetenschappelijken
grondslag to hebben gedaan, en in d. 19e eeuw
hebben QUETELET, HEUSCHLING en VISCHERS in
Belgio, en ENGEL en WAPPAEUS in Duitschland
gewichtige diensten a. d. wetenschap bewezen.
In alle beschaafde staten wordt thans geregeld
aanteekening gehouden v. alle geboorte- en
sterfgevallen en verhuizingen; daaruit wordt
jaarlijks d. loop der bevolking opgemaakt, en
daze opgaven worden gecontroleerd door algemeene volkstellingen na een bepaald aantal
jaren. In ons vaderland is d. eerste volkstelling
tot dit doel gehouden op 31 Dec.1839, en sedert
geregeld om d. 10 jaar herhaald, zoodat d. laatst
bekende op 31 Dec. 1889 geschiedde. In 't
Britsche rijk on in d. Vereen. Staten geschiedt
dit ook om d. 10 jaar, in d. Oostenrtjksche
monarchie om d. 6 jaar, in Frankrijk om d.
5 jaar en in 't Duitsche rijk om d. 3 jaar.
Men onderscheidt een volstrekte en een betrekkelijke bevolking; d. volstrekte is d. hierboven
beschrevene, d. betrekkelijke, ook wel dichtheid
der bevolking genoemd, is d. berekening v.
't aantal bewoners op een bepaalde oppervlakte meestal per vierk. geogr. mijl of
per KM2.
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De bevolking der staten v. Europa is in
ronde getallen:
75 mill. bew.
Europ. Rusland
46
't Duitsche rijk
77
77
38
d. Oostenrijksche monarchie
77
17
Frankrijk
37 1/2 77
77
36
't Britsche rijk
77
29
Italie
77
77
17
Spanje
77
9
Europ. Turkije en Boelgarije
77
77
6
Belgie
/7
51/2 77
Roemenio
77
5
Zweden
77
77
41/2
Nederland
Portugal
41/2 17
3
Zwitserland
/7
77
2
Denemarken
27
/7
bijna 2
Noorwegen
77
2
• •
Griekenland •
77
2
Servie
27
77
324
835
300
100
5

dus in Europa
Azie
Afrika
Amerika
Australia
d. Geheele aarde .

.

.

.

1564

/7
77
77

7/

77

17

77

Naar d. dichtheid der bevolking is 't aantal
bewoners per KM 2 : voor Belgie 188, Nederland
123, 't Britsche rijk 112, Italie 96, 't Duitsche
rijk 84, Frankrijk 71, Zwitserland 69, d. Oostenr. mon. 61, Denemarken 51, Portugal 4E3,
Roemenie 41, Servie 34, Spanje 33, Griekenland
33, Eur. Turkije 26, Eur. Rusland 14, Zweden
10 en Noorwegen 6. Voor d. werelddeelen:
Europa 32, Azle 19, Afrika 7, Amerika 3,
Australia i/2 en voor d. geheele aarde 11.
Voor Nederland in 't bijzonder is d. bevolking der provincien in honderdduizendtallen:
Z.-Holland 9,5; N.-Holland 8,3; Gelderland 5,2;
N.-Brabant 5,1; Friesland 3,3; Overijsel bijna
3; Groningen 2,8; Limburg 2,6; Utrecht 2,2;
Zeeland 2 en Drenthe 1,3. Naar d. dichtheid
der bevolking is d. volgorde der provincien
('t aantal bewoners per KM 2.) : Z.-Holland 314,
N.-Holland 300, Utrecht 159, Groningen 122,
Limburg 118, Zeeland 112, Gelderland 102,
Friesland 100, N.-Brabant 99, Overijsel bijna
90 en Drenthe 49.
d. Toe- of afname der bevolking v. een
oord hangt of v. d. gezondheidstoestand (waarvan d. gemiddelde levensduur en d. min of
meer gunstige verhouding tuns. 't aantal geboorten en sterfgevallen afhangt) en d. min
of meerdere welvaart (waarnaar zich d. emigrate en d. immigratie, d. i. d. verhuizingen
er v. daan of er naar toe, regelen). Hongers•
nood, epidemie en oorlog doen een bevolking
snel verminderen. Wijl door 't algemeene
wereldverkeer 't gevaar v. hongersnood, door
regeeringsmaatregelen voor d. volksgezondheid d. verbreiding v. besmettelijke ziekten
en door d. korteren duur der oorlogen d.
lands-ontvolking zeer is verminderd, is d.
bevolking, vooral der beschaafde staten, in
d. 19e eeuw zeer toegenomen; immers bij een
gemiddelden aanwas der bevolking met 2 pct
's jaars (er zijn streken, waar daze aanwas
jaarlijks 5 en meer pet bedraagt) is 't aantal
menschen in een eeuw verzevenvoudigd. Of
hieruit een gevaar voor 't menschdom dreigt,
moat nagegaan worden in 't art. overbevolking
(zie dat art). Voorloopig merke men op, dat
dit gevaar nog niet zeer nabij is, want dat
in Saksen 212 menschen en op al 't land der

aarde slechts 11 menschen op iederen KM 2.
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wonen. In Europa worden jaarlijks 36 kinderen
op d. 1000 menschen geboren.
Bevrachting is 't geheel of gedeeltelijk
beladen v. een schip met koopmansgoederen.
Wie hiertoe een schip gebruikt, heet bevrachter,
en doet dat sours krachtens een titel, meest
ten gevolge v. een overeenkomst. Wie zijn
schip tot dit doel leent, heet vervrachter. 't
Schriftelijk bewijs der overeenkomst is voor
d. binnenl. vaart d. vrachtbrief, voor d. groote
zeevaart d. charte-party. 't Bedongen loon voor
't vervoer heet d. vracht.
Bevruchting van dieren. d. Voortplanting der soort geschiedt op tweeerlei wijze;
bij eenige dieren door deeling v. een individu
in twee of meer zelfstandige wezens, zooals
bij d. polypen, d. nais, d. lintworm; bij d.
meeste en vooral d. meer samengestelde diersoorten door paring, bevruchting en ontwikkeling. d. Bevruchting is 't tot zelfstandige
levenswerkzaamheid opgewekt worden eener
kiem. Zij geschiedt binnen of buiten 't vrouwelijk lichaam. Bij d. visschen en kikvorschen
worden d. eieren buiten 't vrouwelijk lichaam
door 't mannelijk sperma bevrucht; bij d. zoogdieren komt d. kiem na d. bevruchting in d.
baarmoeder, om zich daar te ontwikkelen,
waarna 't jonge individu op een vooruit te
bepalen tijdstip geboren wordt. d. Bevruchting
geschiedt daar door 't mannelijk sperma, dat
zaad-diertjes, zelfstandig zich bewegende eellen, bevat, die in 't ei dringen on daarin een
verandering te weeg brengen, die d. ontwikkeling tot een afzonderlijk voorwerp to voorschijn roept.
Bevruchting der planten.
Hieronder
verstaat men in d. kruidkunde 't fait, dat d.
vorming v. d. eerste kiem-cel onmiddellijk
voorafgaat, en aanleiding geeft, dat 't planten-ei v. d. toestand, waarin 't verkeert, overgaat in dien v. mad, een individu, waaruit
een nieuwe plant v. dezelfde soort kan ontkiemen. Vooral bij d. zichtbaar bloeiende gewassen of Phanerogamen zijn d. pogingen om
to ontdekken, wat er eigenlijk bij d. bevruchting geschiedt, met een gunstigen uitslag bekroond, terwijl d. rnicroseopische kleinte v. d.
deelen, die men veronderstelt, dat daaraan bij
sommige klassen v. bedekt bloeiende planten
of Cryptogamen deelnemon, 't onderzoek dienaangaande bij dezen onmogelijk maakt. Wat

wij dus v. d. bevruchting der planten weten,
heeft alleen op d. eerstgenoemde groote afdeeling betrekking. Zal d. bevruchting tot stand
komen, dan moat daaraan noodwendig d.
Bestuiving, d. i. 't in aanraking komen v. d.
stempel met d. stuifmeelkorrels, voorafgaan,
'tgeen Of door d. plaatsing der geslachtsdeelen
of door 't meewerken v. uitwendige invloeden
geschieden kan, zooals d. lezer in 't art. Bestuising vindt uiteengezet. Hebben d. stuifmeelkorrels d. stempel bereikt, dan worden zij
daarop door een kleverig on zoet vocht teruggehouden, beginnen eenigen tijd daarna op to
zwellen on een of meer gesloten buizen uit
to zenden, die langs 't stijlkanaal naar beneden groeien, en tot d. inwendige holte v. 't
vruchtboginsel doordringen, waarin 't ei of
d. eieren besloton zijn. In daze holte trachten
d. stuifmeelbuizen d, eimond to bereiken, om
door dezen tot d. kiemzak to geraken, iets,
dat volstrekt noodzakelijk is om d. bevruchting to doen gebeuren. Wat echter geschiedt
er, wanneer zij werkelijk zoover gekomen zijn?
Eon bepaald antwoord hierop to geven is niet
wel mogelijk, omdat er twee partijen tegen
elkander overstaan, die door eigen onderzoek
geleid, ieder een ander resultaat verkregen
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hebben. Mohl, Amici en Hofmeister meenen,
dat d. stuifmeelbuis zich enkel tegen d. kiemzak (een met vocht gevuld blaasje) aanlegt,
en dat dan (hoe of waardoor weet men niet)
d. eerste verandering, die 't ei ten gevolge v.
't in aanraking komen v. beiden ondergaat,
't ontstaan namelijk der eerste kiemcel, in d.
kiemzak plaats heeft; Schleiden en Schlacht
daarentegen verzekeren, dat d. neerdalende
stuifmeelbuis d. kiemzak (hetzij door omstulping, hetzij door doorboring v. d. wand) binnendringt, en d. eerste kiemcel in d. buis geboren wordt. d. Meeste kruidkundigen houden
d. theorie v. Mohl voor d. aannemelijkste.
Volgens haar kan men dan d. helmdraden als
d. mannelijke en d. stamper als 't vrouwelijke
voortplantingswerktuig blijven beschouwen,
een wijze v. zich d. zaak voor to stellen, die
met Schleidens theorie in strijd is, en door
hem ook geheel verworpen wordt. Uit d. eerste
kiemcel ontstaat door vermenigvuldiging eindelijk d. kiem, en deze vormt met d. zaadhuid
't zaad.
Bewaarscholen zijn inrichtingen, waar
kinderen, die nog geen zes jaar zijn, d. moederlijke zorg genieten, als zij die thuis, om
welke reden dan ook, ontberen. Op een goede
bewaarschool worden d. kinderen niet alleen
bewaard, maar lichamelijk en verstandelijk ontwikkeld ; echter ook niet onderwezen, maar tot
't ontvangen v. onderwijs voorbereid. Oefening
der zintuigen is daartoe d. beste weg. Op een
goede bewaarschool wordt gezorgd voor ruime
vertrekken met goede ventilatie, veel afwissoling, lichaamsbeweging, orde en toch een
vroolijke stemming.
Beweging (Fr. mouvement) is d. toestand,
waarin een lichaam wordt waargenomen, dat
niet voortdurend dezelfde plaats in d. ruimte
inneemt, in tegenoverstelling v. d. toestand
v. rust; want een derde is niet denkbaar. Om
tot d. plaatsverandering v. een lichaam to
besluiten, is d. vergelijking v. dit met andere
voorwerpen, die werkelijk in rust zijn, of als
zoodanig worden beschouwd, noodzakelijk.
d. Grootte der verplaatsing door d. eerste
vergelijking verkregen, is d. volstrekte, door d.
laatste, d. betrekkelijke beweging v. 't lichaam.
d. Aarde wentelt om haar as en doorloopt
een elliptische baan om d. zon. Een dozer
bewegingen is reeds genoegzaam, om ons to
doen besluiten, dat er op d. aarde geen vast
vergelijkingspunt bestaat, en dat dus elke
beweging, die wij waarnemen, een betrekkelijke moat virezen. Men is echter overeengekomen om, in d. werktuigkunde, d. aarde als
onbeweeglijk to beschouwen. wijl zich alles
in d. meeste gevallen, even zOO toedraagt, en
dus d. beweging, met betrekking tot een vast
punt op d. aarde als volstrekt aan to nemen.
In dien zin is 't dan een volstrekte beweging,
die men meet, wanneer men op d. wal staande,
d. voortgang v. een voorbijvarend schip bij
een vast punt op d. oever vergelijkt; betrekkelijk zou d. beweging geweest zijn, indien
men een ander insgelijks voortgaand vaartnig
tot vergelijkingspunt had gekozen.
Geen beweging is mogelijk zonder ruimte
en tijd; d. weg, dien een lichaam in d. ruimte
volgt, heat d. richting on d. tijd, die tot 't
doorloopen v. een bepaalde ruimte noodig is,
d. snelheid der beweging. Om d. beweging
v. een lichaam volkomen to bepalen, moot
men d. baan kennen, waar langs, en d.
wijze, waarop 't bewogen wordt; benevens
d. grootte der afstanden, die 't in bepaalde
tijdsdeelen aflegt. Met betrekking tot d. baan,
kan d. beweging rechtlfinig of cirkelvormig of
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parabolisch of elliptisch of op een andere wijs
kromlijnig zijn.

Verder is d. wijze, waarop 't lichaam bewogen wordt, voortdurend of onafgebroken, wanneer 't bestendig in denzelfden zin voortgaat,
of afwisselend, als d. beweging nu naar d. eene,
dan naar d. andere richting geschiedt, zooals
bijv. met d. slinger 't geval is.
In d. derde plaats komt in aanmerking d.
grootte der afstanden, door 't lichaam, in bepaalde tijdsdeelen afgelegd. Zijn d. in gelijke
tijdsdeelen doorloopen ruimten, hoe klein d.
eerstgenoemden ook genomen worden, volkomen gelijk, dan is d. beweging eenparig; is
dit niet 't geval, dan is zij in 't algemeen
veranderlijk en kan dan eenparig versnellend,
eenparig vertragend, of onregelmatig wezen ; d. i.
d. in gelijke tijdsdeelen afgelegde wegen worden met gelijke verschillen grooter, met gelijke verschillen kleiner, of nemen toe of af,
zonder bekende orde. Tot voorbeeld v. deze
vier vormen kan d. volgende tabel strekken:
In d. le sec.
77
77
20 77
/7

77

77

77

30
4e

Eenp. bew.

Eenp. versn. bew.

2 M.

3 M.

2 77
77
2 77
77
2
Eenp. vertr. bew.

5
7 71
9 77
Onregelm. bew.

In d. 10 sec.
18 M.
4 M.
7,
2e ,7
14 „
9 f1
3e 17
10 „
7 ,,
/7
77
2„
77
77
4 e 77
6 77
Bij d. beweging v. lichamen om een vaste
as, ronddraaiende beweging genoemd, zoo als
o. a. bij raderwerken en slijpsteenen, wordt
om d. beweging to bepalen, d. hoek, dien een
der middellijnen v. 't lichaam in zekeren tijd
doordraait, waargenomen. d. Beroemde bewegingswetten V. KEPPLER zijn : 1° d. Planeten (en
vermoedelijk alle hemellichamen) bewegen
zich in elliptische banen, in een v. wier brandpunten d. zon ('t centraal-lichaam) staat. 2°.
In gelijke tijden civerstrijkt d. voerstraal (d.
verbindingslijn tuss. zon en planeet) gelijke
vlakken. 3°. d. Kwadraten der omloopstijden
verhouden zich tot elk. als d. derde machten
der gemiddelde afstanden (d. i. d. helft v. d.
groote as v. d. ellips). Newton verklaarde en
bewees deze wetten uit die v. 't parallelogram
der krachten (zie 't art. kracht) en voegde
daaraan d. wet toe, dat twee massa's elkander aantrekken in verhouding v. 't product
der massa's en in omgekeerde verhouding v.
d. kwadraten v. d. afstand. d. Leer v. d. beweging der vaste lichamen, Dynamica genoemd,
maakt een deal uit v. d. Mechanica; voor zooverre zij betrekking heeft op d. vloeistoffen
heat zij Hydrodynamica, een afdeeling v. d.
Hydraulica of Mechanica der vloeistoffen. Behalve d. beweging der massa's bestaat er ook
moleculaire beweging, d. i. verplaatsing of trilling der onbegrijpelijk kleine gronddeelen v.
d. lichamen. Zoo vermoeden wij, dat 't licht
bestaat in trillingen v. d. aether, en warmte
in trillingen v. d. moleculen der lichamen, en
weten wij, dat electrische, galvanische en
magnetische stroomen golvingen zijn v. d.
moleculen der geleidende lichamen. In d. bewerktuigde wezens onderscheidt men willekeurige en onwillekeurige of reflexie-bewegin.
gen. Altijddurende beweging (perpetuum mobile) noemt men d. beweging v. een werktuig,
dat, als 't bestond, zonder door eenige kracht
v. buiten gedreven to worden, niettemin arbeid
verrichten zou. Een werktuig, dat deze eigenschi.p had, en dus geen andere uitgaven vor-
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derde, dan noodig waren om 't in goeden
staat to houden, waardoor brandstof, onderhoud v. menschen on dieren bespaard word,
stond minstens gelijk in waarde met eon goudmijn; daarom heeft 't nooit a. menschen ontbroken, die naar 't uitvinden v. zulk eon
werktuig -gestreefd hebben. Jammer echter
dat deze uitvinding volstrekt onmogelijk is;
want men kan wiskundig bewijzen, dat eon beweegkracht noodzakelijk is, om eon werktuig
in beweging to stellen, en dat d. bewegingsarbeid, door deze ontwikkeld, altijd grooter is
dan d. nuttigen arbeid uithoofde v. 't arbeidsverlies door d. tegenstand. (Zie Tegenstand).
Vergelijk Delaunay: „Allereerste g.ronden
der Mechanica" (vert. door F. A. T. Delprat,
's Gravenhage, 1851).
Sewer (cLEmENs), gob. 10 Mei 1820 to Aken,
en overl. 8 Sept. 1884 to Dusseldorf, was eon
historie- en portret-schilder, wiens stukken
zich door groote kunstvaardigheid, fijn gevoel
en karakterteekening onderscheiden. Hoog
worden in deze opzichten geroemd zijn „Romeo
en Julia"; Tasso, 't Verlost Jeruzalem voorlezend"; „d. Wedstrijd der zangers op d. Wartburg" en „Judith met 't hoofd v. Holophernes."
Bewerktuigd (organisch) zijn d. dieren
en planten, in tegenstelling met d. overige
ons bekende voortbrengselen der natuur, die
onbewerktuigd (anorganisch) zijn. Anorganische lichamen bestaan uit eon gelijkvormige
massa, waarvan men deelen scheiden kan,
zonder dat dit schade doet a. 't geheel, en die
goon vreemde stoffen in zich opnemen om die
tot bestanddeelen v. zich zelf to verwerken.
Dieren en planten daarentegen hebben worktuigen (organen), d. w. z. deelen, die in samenstelling verschillen v. 't geheel, maar er zoo
innig mede zijn verbonden, dat 't geheel
schade lijdt en veelal ten onder gaat, als zij
kwijnen of weggenomen worden, en zij zelve
niet afzonderlijk kunnen bestaan, maar vergaan, als 't lichaam zich ontbindt. Daarom
wordt eon bewerktuigd lichaam (een organismus), dus iedere plant of dier, een individu
genoemd, d. w. z. een wezen, dat niet in deelen gescheiden kan worden of 't houdt op to
zijn, wat 't is. leder orgaan dient tot eon verrichting (functie), die strekken moot tot instandhouding v. 't geheel. Zoo, bij 't dier d. longen,
d. kieuwen of tracheen d. organen voor d.
ademhaling, 't hart en d. aderen d. organen
voor d. bloedsomloop, en bij d. planten d.
wortels d. organen tot 't opnemen v. d. bestanddeelen v. d. grond en d. bladeren d.
organen voor d. opneming en uitwisseling v.
d. bestanddeelen v. d. dampkring. Alle bewerktuigde wezens hebben door hunne organen 't vermogen vreemde stoffen in zich op
to nemen en to assimileeren, d. w. z. to ontbinden en daarna tot bestanddeelen v. zich
zelf to verwerken, zoodat zij groeien, in omyang en zwaarte toenemen. Eigenlijk is 't
geheele dieren- of planten-lichaam niet alleen
eon samenstel v. organen, maar ieder orgaan
is weder uit versch. organen gevormd. Zoo
is bij een dier 't gedarmte 't orgaan ter opneming v. d. ontbonden spijsbrij, maar zulk
een darm heeft vooreerst een binnen- on buitenwand, een slijm- on een weivlies, ieder tot
bijzondere function bestemd, on ten tweede
is d. binnenwand bedekt met darmvlokken:
vele duizenden vingervormige, maar microscopisch kleine organen, die ieder een slagader, een blood-ader en een watervoerend
kanaal bevatten. Will d. fijnste bewerktuigde
deelen ons nog onbekend zijn, .stellen wij ons
d. eel, zoowel bij 't dieren- als bij 't planten-
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rijk, voor als d. grondslag v. 't bewerktuigd
lichaam. Bij d. lagere planten en dieren dient
eenzelfde orgaan tot 't vorrichten v. versch.
function; hoe hooger eon organismus ontwikkeld is, des to moor zijn voor iedere
functie on voor ieder onderdeel eener functie
afzonderlijk daartoe dienende en ingerichte
organen aanwezig.
Bewick (THomAs), eon Engelsch houtgra
veur, in 1753 gob., in 1828 overl., was eon der
meesters, die deze bijna to niet geraakte kunst
weder in 't leven riep. Hij word 't eerst bekend door d. houtsneden, die hij bij d. graveur
Bielby to Newcastle voor 't work v. dr. Hutton
over d. scheepvaart vervaardigde. In 1775 won
hij d. door 't genootschap voor d. kunsten to
Londen uitgeschreven prijs in 't yak der
houtsnijkunst, met zijn „Jachthond" dien hij
met groote waarheid naar d. natuur geteekend
had. Doze plaat ward in 't door Th. Saint to
Newcastle uitgeg. work „d. Fabelen v. Gay"
gevoegd, waarvan ook d. overige platen door
hem en door zijn brooder JOHN B. vervaardigd
zijn. In 1790 verscheen to Newcastle. vervolgens in 1811 to London „A general history of
quadrupeds", voor welk work hij d. platen
sneed, die meest naar zijn eigen teekeningen
vervaardigd, niet alleen om d. waarheid v.
uitdrukking en d. zuiverheid der teekening,
maar ook om 't bevallige der houtsneden beroemd zijn. Behalve vele vignetten, vervaardigde hij ook d. platen voor 't work „History .
ofBritshd",an1809toLverscheen. Hij vond ook, door 't geven v. verschillende hoogte a. d. oppervlakte v. 't hout,
't middel uit, om alle schakeeringen der tinten
weder to geven.
Rewijs. In d. wiskunde, die v. ouds of
roemde op d. naam v. gewisheid en wetenschap,
(yaOgatlx4 btipi,u4) heat bewijzen: 't aanwijzen of klaarblijkelijk maken, dat d. waarheid
eener stelling noodzakelijk volgt uit d. voorwaarden of onderstelling, met behulp v. voorafbewezen stellingen, of d. algemeene wetten
der aanschouwing. d. Bewijzen zijn v. tweeOrlei
soort: rechtstreeksche, die d. waarheid der stelling uit hare beginselen ontvouwen, en bewijzen uit het ongeromde, waardoor men tracht
aan to toonen, dat, als d. stelling niet waar
was, men in ongerijmdheden zou vervallen.
Doze laatste sport is wel niet minder bondig
dan d. eerste; maar zij wordt toch in d. strengen
betoogtrant der wiskundigen niet gebezigd,
zoolang men nog zonder grooten omslag een
rechtstreeksch bewijs kan geven, omdat d.
rechtstreeksche over d. zaak zelf, uit welker
natuur zij ontleend zijn, moor licht verspreiden.
Ten aanzien v. 't verband of d. schakel der
sluitredenen, waaruit bewezen wordt, verdeelt
men d. bewijzen in analytische (ontbinden4e)
en synthetische (samenstellende). Bij d. synthetische gaat men uit v. 't algemeene tot 't
bijzondere, evenals bij d. sluitredenen v. d.
meest gewonen vorm, zooals : „Alle zoogdieren
ademen door longen, d. walvisch is een zoogdier: dus ademt d. walvisch door longen."
d. Analytische bewijstrant gaat, omgekeerd
uit 't bijzondere voort tot 't algemeene. Tot
voorbeeld dient d. analytische method°, om
aan to toonen, dat, zoo eenige wet voor een
bepaald aantal, bp. v. 6, 7, 8, enz. laden geldt,
en men stelt, bij inductie, n laden, deze wet
ook waar zal zijn voor n 1 laden, als geldende voor n =8, en dus ook voor n -4- 1=9 enz.
In rechten is bewijzen 't aanvoeren v. gronden, waarop d. rechter, naar 't voorschrift
der wet, d. waarheid moot aannemen v.
'tgeen, waarop een der partijen in een geding
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zich beroept. In burgerlijke zaken voeren d.
in geding zijnde partijen over en weer d.
bewijzen aan, waarop zip hare vorderingen
gronden. d. Rechter besluit naar aanleiding
v. deze gronden; hij zoekt niet d. werkelijke,
d. materieele waarheid, die vaak niet te vinden
is, maar, hij toch beslissen moot, naar d.
formeele waarheid, zooals hem die uit 't verband der wederzijdsche beweringen blijkt.
Daarom wordt ook tegenbewfjs toegelaten, d. i.
niet 't bewijs v. 't tegendeel, maar 't bewijs,
dat d. kracht v. d. geleverde bewijzen wegneemt. 't Bewijs wordt gevorderd v. d. eischer ;
d. wet zegt: „Een iegelijk, die beweert eenig
recht te hebben, of zich in eenig feit tot
staving van zijn recht of tot tegenspraak van
eens anders recht beroept, moet het bestaan
van dat recht of van dat feit bewijzen." Als
bewijsmiddelen gelden : 't schriftelijk bewijs,
't bewijs door getuigen, d. vermoedens, d.
bekentenis, d. eed, d. gerechtelijke plaatsopneming en 't rapport v. deskundigen, d.
rechter is bevoegd ook v. andere bewijsmiddelen kennis te nemen. In strafzaken mag d.
rechter zich niet vergenoegen met d. formeele
waarheid, maar hij moet vaststellen of een
feit werkelijk gebeurd is, of 't geen a. d.
beklaagde ten laste gelegd wordt, waar of
onwaar is. 't Openbaar ministerie, dat als
aanklager optreedt, moet 't bewijs leveren,
d. aangeklaagde is tot aanvoering v. bewijzen
niet verplicht. In 't vonnis geeft d. strafrechter nauwkeurig rekenschap v. d. gronden,
waarop zijn overtuiging rust en v. d. redenen,
waarom hij tot zijn uitspraak is gekomen.
Een bloot „schuldig" of „onschuldig" zou d.
burger overleveren a. wiilekeur, dwaling en
vooroordeel.
Bewustzijn of bewustheid is d. algemeene uitdrukking ter aanduiding v. d. waarneming v. 'tgeen met betrekking tot 't leven
v. onzen geest geschiedt. 't Berust in 't algerneen op 't onderscheid tuss. d. uit- en inwendige ervaring; tuss. d. zichtbare wereld,
waartoe ook 't lichaam behoort, en 't leven
v. d. geest. Tot 't laatstgenoemde behooren
4. gewaarwordingen, d. zielsaandoeningen, d.
voorstellingen, d. gedachten, d. neigingen, d.
begeerten, d. voornemens, 't gevoel v. leed
en smart, en al wat daartoe betrekking heeft.
Dit alles is a. gestadige verandering onderworpen, en daarom bij elken mensch of bij
denzelfden mensch in onderscheiden tijden
anders, en voor zooverre het door ons wordt
waargenomen, zeggen wij, dat wij ervan bewust zijn. d. Uitdrukking : zich v. iets bewust
wezen, beteekent niet hetzelfde als : iets in
zijn bewustzijn hebben. Dat sommige voorstellingen of begeerten, v. welke men d. duidelijkste bewustheid had, geheel kunnen verdwijnen, en dan naderhand weder als vanzelve
of ten gevolge v. deze of gene aanleiding te
voorschijn komen, is een in 't oog loopend
bewijs, dat men iets in zijn bewustzijn kan
hebben, zonder dat men daarvan altijd een
cluidelijke bewustheid heeft. Meestal is men
zich in hetzelfde oogenblik slechts bewust v.
een zeer gering deel v. 'tgeen men in d. geheelen loop des levees heeft waargenomen,
gedacht, ondervonden, gevoeld of begeerd.
Naar gelang v. d. gesteldheid en d. inhoud
v. 'tgeen ons in een bepaald oogenblik bezig
houdt, kan men v. een zinnelijk, zedelijk of
godsdienstig bewustzijn spreken; en met deze
uitdrukking duidt men dan meestal zeker gevoel aan, dat gepaard gaat met een beoordeeling en waardeering der onderscheiden voorwerpen en betrekkingen, v. welke wij ons
II.
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bewust zijn. 't Spreekt v. zelf, dat men in d.
. waarin men zich v. 't een of ander
toestand,
bewust geen andere voorstellingen hebben
kan, dan die in een bepaalde eenheid zekere
veelheid hebben. Men duidt gewoonlijk 't verkrijgen v. d. bewustheid v. zekere voorstelling
of gedachte aan door 't woord: apperceptie; en
men was oudtijds gewoon doze apperceptie a.
een afzonderlijken zin toe te schrijven.
Verwant met 't hier beschrevene, maar daarvan toch onderscheiden is d. bewustheid v.
zichzelven, waardoor men zichzelf in alle toestanden v. 't leven des geestes als denzelfden,
en in onderscheiding v. andere dingen kent.
Men kan zich v. 't een of ander bewust zijn;
zich in 't een of ander verdiepen, zonder dat
men dien toestand als zijn eigenen kent of
zichzelf waarneemt. Noch oorspronkelijk, noch
onafgebroken heeft derhalve d. mensch bewustzijn v. zichzelf. d. Bewustheid v. zichzelf kan
daarom met een licht worden vergeleken, dat
nu eens geheel verdooft, dan eens met helderheid brandt. Zulk een oogenblik v. helderheid, waarin men 'tgeen waarvan men
bewustzijn heeft, met betrekking tot zichzelf
kent, en v. d. eenzelvigheid v. zijn persoon
zekerheid heeft, noemt men daad v. zelfbewustheid. Soms is 't alsof 't eigen ik in een
veelheid is gesplitst en opgehouden heeft een
to zijn. Dit geschiedt niet slechts in d. toestand v. krankzinnigheid, maar ook als men
klaagt, dat men zichzelf niet meer kent. Dit
laatstgen. verschijnsel, gelijk al wat tot d.
zelfbewustheid behoort, is vooral in lateren
tijd 't voorwerp v. wijsgeerig onderzoek geweest en als 't middelpunt v. 't leven des
geestes beschouwd. Dit is geschied sedert
Kant 't ik onder d. benaming v. transcendentale synthesis der Apperceptie, als voorwaarde
v. d. eenheid en d. samenhang v. 't voorstellen en denken heeft leeren kennen.
Bex is een plaats in 't Zwits. kanton Waadland, a. d. Avencon nabij d. RhOne, waar
zoutgroeven zijn, die jaarlijks 1 a 1 ,/2 millioen
KG. zout leveren. Deze groeven zijn sedert
1554 ontgonnen; thans voert een mijngang v.
1300 M. door 't vaste gesteente naar d. zoutbedding. Bex wordt bovendien druk bezocht
om d. schoone streek en om d. geneeskr.
zoute zwavelbronnen.
Beyer (J. c.), leeraar a. d. milit. acad. to
Breda, schreef: „Handleiding tot d. Nederl.
stijr (5e dr. 1854); „Krijgsk. aardrijksk. beschrijv." (3 dln, 1837); „Beschrijv. v. 't koninkrijk der Nederlanden" (1843) en „Leerboek der
algem. aardrijksbeschr." (1846).
Beyer (KabinAD), geb. 13 Juli 1834 te Pommersfelden in Beieren, studeerde to Leipzig
in natuurk. en vestigde zich eerst te Eisenach,
later te Stuttgart. Van zijn talrijke schriften
en dichtwerken zijn 't meest meldenswaardig:
„Erziehung zur Vernunft" (3e dr. 1877); versch.
schriften over FRIEDR. RUCKERT; „Der Nixe
Sang" (episch gedicht, 2e dr. 1863); „Lieb u.
Leid" (dichtbundel, 1865); „Aria; Sagen aus
Indi6n u. Iran" (1872); „Leben u. Geist L.
Feuerbach's" (4e dr. 1874) ;• Romischen Schattenspiel" (een tooneelstuk, 2e dr. 1876) en
„Zillbach" (1878).
Beynen (LAURENS RYKHART), geb. 29 Sept.
1811 te 's Gravenhage. was daar v. 1862 t.
1877 rector a. 't gymnasium, en zoo geacht,
dat hij belast werd met 't onderwijs in d.
Nederl. taal a. prinses Marie v. Pruisen, verloofde v. prins Hendrik, en later v. prinses
Emma v. Waldeck, verloofde v. kon. Willem
III. Hij schreef o. a. „Kort overzicht v. d.
staatsregeling v. ons Vaderland" (4e dr. 1873),
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„Historische schetsen en beelden" (1874); „Fantasien over geschiedenis, levee en kunst" (1876)
en Over Christendom en beschaving" (1876).
.figeyrieh (HEINR. ERNST), geb. 31 Aug. 1815
te Berlijn, en daar a. d. universiteit hoogl.
in d. geognosie, vervaardigde een zeer nauwkeurige geologische kaart v. Duitschland,
leidde 't wetensch. onderzoek v. d. geolog.
toestand v. d. Pruisischen bodem, en schreef:
„Das Rheinische Uebergangsgebirge" (1837);
„Untersuchungen fiber Trilobiten" (2 din, 1846);
„Konchylien des norddeutschen Tertiargebietes" (6 stn, 1857); „Die Krinolden des Muschelkalks" (1857) en „Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen" (1867).
Beyschlag (WILLIBALD), geb. 7 Sept. 1823
te Frankfort a. d. Main, sedert 1860 hoogl. in
d. theologie to Haile, en sedert 1876 redacteur
v. d. „Deutsch-Evangelische Blatter", was op
d. vergadering der Pruisische synode in 1875
en in 1879 d. woordvoerder der middenpartij,
en schreef behalve leerredenen en vlugschriften: „Zur deutsch-christlichen Bildung" (1860);
„Di e Christologie des Neuen Testaments" (1866) ;
„Die christliche Gemeindeverfassung im Zeitalter des N. T." (Haarlem, 1874) en „Zur Johannelschen Frage" (1876).
Beyschlag (ROBERT), geb. 1 Juli 1838 to
Nordlingen, ontwikkelde zich a. d. academie
to Munchen, onder d. leiding v. PH. FOLTZ,
tot een voortreffelijk genre- en historie-schilder, een meester in 't koloriet. Zijn penseel
leent zich 't bevalligst tot lyrische en idyllische tafereelen, zooals blijkt uit zijn „Psyche".
Reza (THEop.) of De 13eze, als dichter,
redenaar, eerste leeraar der Hervormde hoogeschool in Frankrijk, staatkundig onderhandelaar en schrijver beroemd, ward geb. 24 Juni
1519 to Vezelai, in Bourgondi6, waar zijn vader
baljuw was. Zijn oom, lid v. 't Parlement,
ward door 't voorkomen v. d. knaap, bij eon
bezoek to Vezelai, zoo bekoord, dat hij a. d.
ouders verzocht, d. jongen a. hem af to staan,
ten einde voor zijn opvoeding to zorgen. Beza
word eerst a. d. zorg v. M. Wollmar, een
Duitscher, die to Orleans met veel toejuiching
d. oude talen en 't Romeinsche recht onderwees, toevertrouwd, en volgde hem naar
Bourges, waar hij op begeerte v. d. Koningin
v. Navarre, tot onderwijzer i. d. Grieksche
taal beroepen was. her en to Orleans, waar
hij in d. rechten ging studeeren, en to Parijs,
waar hij zich na een vierjarige studio vestigde, gaf Beza versch. proeven v. zijn dichterlijk talent in 't licht. Calvyn, dien hij reeds
te Bourges had leeren kennen, bewoog hem
zijn talenten ten nutte der Hervormde kerk,
waartoe hij na eon hevige ziekte was overgegaan, to besteden. Te Lausanne, waar hij
tot hoogl. in d. Grieksche taal was aangesteld,
hield hij onafgebroken briefwisseling met
Calvyn, die weldra zag, dat Beza d. man was,
wien d. pas ontloken kerk in Frankrijk noodig had, een man zoo geschikt tot onderhandelingen en zoo welsprekend, dat hij voortaan
zonder hem niets meer deed. Te Lausanne
begon hij d. brief a. d. Romeinen on d. brieven v. Petrus openlijk in 't Fransch to verklaren, zijn Lat. overzetting v. 't N. T. to bewerken en d. Psalmen, v. welke Clement
Marot reeds een vijftigtal had vertaald, in
Fransche dichtmaat ten gebruike der kerk
over to brengen; ter zelfder tijd schreef hij
't drama „d. offerande v. Abraham" in Fransche verzen, door Jacomot en J. Brunon in
't Lat. vertaald, en zijn boek over 't ketterdooden tegen S. Castalio en L. Socinus, die
zich ter bestrijding der strenge beginselen v.
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Calvyn ten opzichte der geloofstucht vereenigd
hadden. Ook zette hij 't work v. Bullinger
(„Perfectio Christianorum"), waardoor hij d.
Koning v. Frankrijk tot d. Hervormde leer
hoopte to bekeeren, in 't Fransch over, en nam
hij mondeling en schriftelijk deal a. d. twisten
over 't H. Avondmaal on d. leer der voorbeschikking. Na in 1558 een vruchtelooze poging
to hebben gedaan om Hendrik II v. 't vervolgen der protestanten to weerhouden, vertrok hij in 1559 als hoogleeraar naar Geneve,
waar hij zich nog nauwer a. Calvyn verbond,
en Demosthenes on Aristoteles begon uit to
leggen. Van nu af ward hij een hoofdpersoon
in d. twisten in Frankrijk over d. godsdienst.
Op verzoek v. d. Koningin, d. prins v. Conde
en eenige grooten t reisde hij naar Nerac, om
voor Antoine, koning v. Navarre, to prediken,
en hem tot d. Hervormde belijdenis over to
halen, on schoon dit niet gelukte, wist hij
echter to bewerken, dat d. geloofsvervolgingen in Frankrijk ophielden; vervolgens
nam hij een werkzaam deal a. d: bijeenkomst
to Poissy on to s. Germain, on keerde in 1563
naar Geneve terug, waar hij na d. dood v.
Calvyn eerste leeraar en voorzitter v. d. geestelijken Raad word; hij misbruikte zijn waardigheid door d. bitters vervolging v. Ochino
on een hevigen twist met Castalio. Door zijn
aandrang kwamen uit Engeland on Holland
aanzienlijke sommen in tot 't stichten v. een
hospitaal voor zieke en gevluchte Franschen
to Geneve. Allerlei twisten over geloofspunten
bedreigden d. Fransche kerk, en vorderden
Beza's uiterste inspanning ter voorkoming v.
inwendige scheuring. In 1571 was hij voorzitter der Synods to Rochelle, on in 1572 lid
der Synods to Nimes; in 1586 nam hij to
Mombeliard deal a. een twistgesprek tuss. d.
Wurtembergsche on d. Zwitsersche godgeleerden over 't Avondmaal en d. alomtegenwoordigheid v. 't lichaam v. Christus, en in
1588 op d. synode to Bern a. een dergelijk
over d. rechtvaardigmaking, praedestinatie on
eeuwige verkiezing. Sedert 1597 openbaarde
zich lichaamsverzwakking. In 1600 hield hij
zijn laatste leerrede; zijn geheugen verzwakte
on hij stierf 13 Oct. 1605.
Hij was een man v. buitengewone begaafdheid, vooral v. uitnemende welsprekendheid
on een veelomvattend geheugen. Casaubonus
getuigt, dat hij verscheidene hoofdstukken v.
't N. T. achter elkander uit 't hoofd kon voordragon. Men noemde hem d. Feniks zijner
eeuw. d. Katholieken noemden hem d. paus
der Hugenoten; moest men d. Koning aanspreken, Beza was a. 't hoofd der afgevaardigden,• hij voerde 't woord, en ward door
Hendrik IV met eerbied „Vader" genoemd ; was
't noodig d. vorsten v. Duitschland bijstand
voor d. vervolgde Gereformeerden to verzoeken, Beza ondernam daartoe lange on moeilijke reizen. Hij predikte met een geleerdheid
en welsprekendheid zonder wederga, en met
zooveel wijze voorzichtigheid, dat hij verre
eenig verschil of oproer to verwekken, d.
-v.
ergste vijanden der Gereformeerden handelbaar maakte. Vele Roomschgezinden hebben
Beza's verdienste hoog geprezen. Nic. Rapin
maakte to zijner eere een grafschrift d. auteur
v. 't book „Jansenius suspectus" schrjft hem
diepe kennis in d. H. Schrift en der oudvaders
toe en roernt zijn schranderheid in 't disputeeren. Vignier verzekert, dat hij in welsprekendheid zijns gelijken niet had; Simon stelt
zijn vertaling v. 't N. T. boven d. overige der
protestanten, en E. Dupin roemt d. geleerdheld zijner kantteekeningen. Moreri en Bor-
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richius kennen hem als dichter grooten lof
toe. Zijn gedichten zijn sedert 1548 (Th. Bezae
Vezelii „Juvenilia Poemata") meermalen herdrukt. Verder zijn zijn voorn. schriften: „De
vera excommunicatione et Christiano presbyterio"; „Icones id est verae Imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium";
„Dissertatio de pestis contagio"; „Tractatus
de repudiis et divortiis, acc. tractatus de
polygamia"; „Zoographia Joh. Cochlaei" (Genev. 1549) en „Comodie du pape malade par
Thrasibule Phenice" (Genev. 1561, 1594). d.
Schriften over Beza zijn talrijk, bijv. Ancillon
„Mélange critique d'Ant. et de Liter."; G. Saldeman „Otia Theologica"; Clement „Bibl.
Curieuse" i. v. Beza; Schlosser „Leben des
Th. Beza" (Heidelb. 1809) en J. B. Baum
„Th. Beza, nach handschriftlichten Quellen"
(Leipzig, 1843).
Bezaan (d.), Fr. voile d'artimon, Eng. mizzen,
is een zeil, dat op driemastschepen a. d. bezaansmast gevoerd wordt. Zij behoort tot d.
langs-scheeps staande zeilen, en heeft d. gedaante v. een vierhoekig stagzeil. 't Bovenlijk
wordt met een gaffel, waar zij aangeslagen
is, uitgehouden. Men onderscheidt d. bezaan
in d. groote en kleine; d. eerste wordt op d.
nok v. d. boom uitgehaald, d. andere zonder
boom enkel met een schoot op 't hek gevoerd; d. laatste geraakt echter meer en meer
in onbruik. Bij slecht weder reeft men d.
bezaan, of men slaat een storm-bezaan aan.
Op brikken staat d. bezaan achter d. grooten
mast, met d. naam v. brikzeil. Vele binnen. vaartuigen voeren enkel een bezaan en een
fok, vooral d. poon-schuiten, d. tjalken en d.
visschersvaartuigen.
Bezant is een oude gouden munt, to Byzantium, nu Konstantinopel, geslagen, ter
waarde v. omtrent twee dukaten. Bezant is in
d. wapenkunde d. naam v. d. ronde stukken
goud of zilver, die eerst na d. Kruistochten in d. wapenschilden opgenomen werden,
meestal ten teeken, dat Byzantium was bezocht. Bezant d'argent wordt ook dikwijlsplate"
genoemd. Bezante bet. gevuld met bezants,
gelijk d. bordure in 't wapen v. Alen on. Bezant-tourteau is een ronde figuur, half v. metaal, half v. kleur.
Bezemer (PIETER) geb. te Schiedam in
1747, trad, nadat hij een twintigtal reizen naar
Groenland had volbracht als commandeur der
walvischvangst, in d. zeedienst der Bataafsche republiek. Bij d. overgave v. 't eskader
a. d. Engelschen in d. Saldanhabaai (1796)
stemde hij met Barbier tegen deze handeling.
In 1800 voerde hij 't bevel over d. „Maasnymph", door 75 man en 13 stukken verdedigd. In d. nacht werd hij door d. Engelschen, 120 man sterk, in sloepen, overvallen.
Hij vliegt met zijn yolk naar 't dek, en tracht
door 't uit d. hand werpen v. kanonkogels d.
vijand of te weren, maar 't wordt een gevecht van man tegen man, en d. overmacht
is zijn yolk to sterk. Doch Bezemer, die buitengewoon gespierd is, en door 't gevaar zijn
kracht verdubbeld voelt, grijpt zware stukken
ijzeren ballast, die a. dek liggen, en slingert die
in d. Engelsche sloepen, zoodat deze gevaar
loopen v. omslaan en zinken. Zij geraken in
verwarring, deinzen, en de „Maasnymph" is
gered. Hij vroeg na 1804 zijn ontslag en overl.
19 Oct. 1823.
Bezereclj (STEPHAN), geb. 28 Nov. 1796 to
Szerdahely, nabij Oedenburg, studeerde in d.
rechten on vestigde zich als advocaat to
Tolna. Hij werd daar reeds in 1823 tot afgevaardigde gekozen en vertegenwoordigde deze
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stad, eerst op d. Landdag, na 1849 op d.
Rijksdag, tot a. zijn dood op 6 Mei 1856. Hij
onderscheidde zich door schitterende redevoeringen, wegsleepend door d. gloed zijner
overtuiging. Hij schaarde zich meest a. d.
zijde der opposite, stood vooral d. landbouw
voor, en gaf gewichtige adviezen in social()
kwestien. Vooral in 't moeielijk tijdsgewricht
v. 1848 en 1849 kwam zijn bekwaamheid a.
't licht.
13ezetenen

(obsessi, daemoniaci, lunatici)

noemde men van ouds menschen, die men
meende, dat gedreven werden door werkingen
of invloeden v. booze geesten. Sommigen
meenen, dat 't geloof a. booze geesten met
d. leer v. een goed on kwaad beginsel in d.
Oostersche wijsbegeerte in verband staat. Anderen nemen aan, dat bij d. Joden 't geloof a.
bezetenen ontwikkeld is, toen zij in ballingschap onder d. Babyloniors leefden, en v. hen
't geloof a. duivelskunst hebben overgenomen,
gewijzigd naar d. aard hunner godsdienstbegrippen. Immers volgens d. leer v. Zoroaster
bestaat er een booze geest Ahriman, een
leugenaar v. d. beginne, d. koning der duisternis, d. verleider der menschen, d. plaag der
gouden. Zijn troontrawanten zijn d. hoogste
zeven Dews, d. vorsten der duisternis, ieder
gesteld over vele dienaren of lagers Dews,
die d. menschen met ziekten slaan en tot
zonde verleiden. Zijn rijk duurt slechts zekeren
tijd; dan zal hij overwonnen worden door 't
goede beginsel Ormudz, om wiens troon d.
zeven Amschaspands, d. vorsten des lichts,
staan. Onder d. bezetenen, waarvan in 't
Nieuwe Testament gesproken wordt, waren
menschen, die met ziekten bezocht waren,
die thans nog voorkomen, maar door 't yolk
beschouwd werden als werkingen v. inwonende kwade geesten. In d. laatste helft der
18e eeuw werd over dit cnderwerp veel geschreven, o. a. door d. Hoogd. Luth. leeraar
in 's Gravenhage, F. C. Rutz, in zijn „Zeven
leerredenen over d. daemonische menschen"
en „Daemonologische fragmenten."
In d. eerste eeuwen na Chr. geloofde men,
dat d. Heidensche godspraken en magische
kunsten werken des duivels waren. Sommige
kerkvaders hebben d. hoop uitgedrukt, dat
d. duivel zich eens zou bekeeren; anderen
hielden hem voor eeuwig verloren. Tot welk
grof bijgeloof in d. middeleeuwen 't geloof
a. bezetenen verviel, leze men in 't art.
Toovero.
Bezetten zijn, met 't sap v. d. Crozophora
tinctoria, Juss. (Croton tinctorium L.) gekleurde
lappen, die in d. handel ook tournesol-lappen

heeten. 't Sap wordt verkregen door d. rijpe
planten, een dag nadat zij verzameld zijn,
onder verticaal loopende molensteenen to
kneuzen, en daarna in teenen korven uit to
persen. In dit sap worden grove linnen lappen
gelegd, tot deze goed doortrokken zijn. d. Lappen worden a. ammoniak-dampen blootgesteld,
waardoor zij een blauwe kleUr aannemen; zoo
ontstaan d. blauwe bezetten of tournesollappen, die tot kleuring v. papier worden gebezigd of, door behandeling met een zuur
rood gemaakt, dienen om kaas to verven. d.
Bezetten worden fabriekmatig bereid in 't dorp
Grand-Gallangues bij Montpellier.
13ezetting (Fr. garnison) hest d. manschap,
a. wie d. bewaking en verdediging v. een bevestigde plaats is opgedragen. Zij bestaat uit
strijders (combattanten) on niet strijders (noncombattanten), die met d. verzorging der manschap belast zijn, zooals artsen on kwartiermeesters. Allen staan onder 't bevel v. eon
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commandant of gouverneur. d. Bezetting bestaat uit infanterie en artillerie (vijf manvoor
ieder kanon), cavalerie, zoo weinig mogelijk,
alleen voor uitvallen. 't Recht v. bezetting is
d. bevoegdheid om in een plaats garnizoen
to hebben, zooals onze Republiek dit bezat
in sommige vestingen der Zuidelijke Nederlanden, volgens 't Barriere-tractaat v. 1715
t. 1785.
Beziers (Beterrae) is d. hoofdstad v. een
arrondissement in 't Fr. depart. Herault, in
Languedoc, niet ver v. d. zee, a. d. Orbe, dicht
bij 't vereenigingspunt met 't Canal du Midi,
in een buitengew. schoone, vruchtbare en gezonde streek, zoodat d. Ouden zeiden : si Deus in
terris, vellet habitare Beterris. d. Stad telt 43 000
inw., heeft een rechtbank v. eersten aanleg en
v. koophandel, een college, een landhuishoudk.
vereeniging (voormaals d. academie v. wetensch. en kunsten, die in 1723 opgericht was),
een openb. boekerij, eon hoofdkerk, een waterleiding en een stadsmuur v. oude dagteekening.
Er zijn zijde- on wolfabrieken, branderijen,
vitriool- en azijnfabrieken. d. Spoorweg v.
Bordeaux n. Cette heeft hier een kruispunt.
d. Omtrek levert goeden wijn, koren, kappers,
honig, amandelen en olie op. Hier werd gab.
P. Riquet, die 't Canal du Midi aangelegd heeft.
Beziers was d. zetel der oude Frankische
graven v. Septimani8. In d. kruistocht tegen
d. Albigenzen word Beziers bijna geheel uitgemoord, en 't kwe,m bij d. vrede v. 1209 met
Carcassonne on Albi a. d. Fr. kroon.
Bezinking (Fr. residu, sediment) heet in
't algemeen d. laag vaste stof, die in eon
vloeistof gemengd was, maar door 't grootere
s. gew., als vocht lang genoeg in rust is,
naar d. bodem zakt. In d. geologie verstaat
men er in 't bijzonder d. aardlagen door, die
blijkbaar afgezet zijn uit 't water, dat in
eon vroeger geolog. tijdperk boven dat oord
stond.
Bezitting (Possessio) is zekere verhouding
v. een persoon tot een zaak, waardoor d.
eerste in staat is d. tweede volgens zijn wil
tot zijn doel to gebruiken. 't Enkele 1; ■ezit v.
een voorwerp, zonder dat daarbij in aanmerking genomen wordt, of d. bezitter 't gebruiken en behouden wil, heet nuda detentio;
daar tegenover staat 't denkbeeldig bezit,
waartoe men bijv. 't gepacht hebben v. land,
gehuurd hebben v. een huffs en 't uitoefenen
v. eenig recht brengen kan. Bezitting wordt
ook onderscheiden in natuurlijke of eenvoudige bezitting en rechtsbezitting. d. Rechtsbezitter, d. i. bezitter volgens 't recht, moet
een rechtmatigen grondslag (justa possessionis
causa) voor zijn bezit hebben, die hem daartoe
't recht (jus possidendi) verleent, en zonder
welke d. rechten, die overigens uit d. bezitting voortvloeien, geen plaats vinden. Een
bezitter, the zelf overtuigd is v. 't onvoldoende v. zijn grondslag tot bezit, is een onrechtmatig bezitter (mala fide possessor) en
verantwoordelijk voor alle schade, die 't voorwerp v. zijn onrechtmatig bezit treft. d. Voornaamste voordeelen v. 't bezit zijn : dat 't
voor rechtrnatig gehouden wordt, tot 't tegendeel voldoende bewezen is; dat d. staat d.
bezitting beschermt, en dat d. bezitting, wanneer zij zeker, bij d. wet bepaald, aantal jaren
ongestoord voortgezet is, recht v. eigendom
doet geboren worden. (Zie Verjaring). Zie Savigny „Das Recht des Besitzes" (6e dr. Giessen, 1837.)
.Bezoar is d. naam v. ziekelijke steenvormingen, die in d. maag en darmen v. zoogdieren ontstaan, eertijds als voortreffelijk ge-
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neesmiddel beschouwd, en daarom zeer duur
verkocht warden. d. Naam is afgeleid v. 't
Perzische Pddzahr, dat wegspoeler v. vergif
beduidt, en wordt ook bezoar on bezehard gespeld. Tegenwoordig zijn zij uit d. geneeskunde
verbannen, on worden zij alleen als zeldzaamheden bewaard, vooral in 't Oosten zeer gezocht. Er worden drie hoofdsoorten onderscheiden: 1) Bezoarsteen, Lapis bezoar sive bezoardicus, een harde, vaste, uit concentrische
lagen bestaande darmsteen. Hiervan zijn bekend : a) Oostersche bezoar, lapis bezoardicus
orientalis, een ronde of ovale, uitwendig glans
bezittende, donkerbruine of zwartachtige steen,
zonder geur of smaak, ofschoon eenige een
karakteristieken geur verspreiden; d. concentrische lagen hebben d. dikto v. een kaartenblad; wegens d. hoogen prijs werd daze eertijds veel nagemaakt; 't hoofdbestanddeel is
volgens scheik. onderzoek 't lithofellinzuur.
Deze bezoarsteen wordt aangetroffen in d.
darmen v. Capra Aegagrus, Gm., Antilope Dorcas, L. en Antilope Oryx, Pall. b) Westersche
bezoar, lapis bezoardicus occidentalis, kleiner
en minder glans bezittend dan d. Oostersche,
rondachtig, broos, uit tamelijk dikke lagen
samengesteld, met een ruwe, zwartachtige,
grauwe, roodachtige, donkerbruine, soms naar
groen zweemende oppervlakte, die ook wel
gevlekt is; zonder geur of smaak. Deze soort
bestaat voorn. uit phosphorzure kalkaarde
en wordt gevonden in d. darmen v. Auchenia
Llama, Illig. en Auchenia Vicunna Illig. c) Coromandelsche bezoar, lapis bezoardicus de Coromandel ;deze is kogelvormig, zeer broos, brandt .
met een vlam, riekt specerijachtig en ontstaat
in d. darmen v. Bos blebalus, L. 2) Gemsballen,
Duitsche bezoar, bezoar germanicum, pili damarum sive rupicaprarum, zijn ronde, uit plantendeelen en haren bestaande kogelvormige
lichamen, ontstaande in d. maag en darmen
v. d. gems, Antilope rupicapra L. 3) Malakkasche steen, zwijnbezoar, lapis malaccensis,
lapis hystricinus, bezoar hystricum. Hiervan
onderscheidt men twee soorten: a) Egelbezoar
v. Malakka, een steenvorming uit d. galblaas
v. d. Malakkasche egel, die soms d. grootte
v. een kers, soms die v. een appal heeft, roodbruin of donkerbruin is, een naar hoorn gelijkenden glans bezit, en aromatisch bitter
smaakt. b) Ceylonsche zwijnsteen. Deze soon
heeft minder waarde, wordt gevonden in d.
galblaas v. 't stekelvarken, Hystrix cristata,
L., heeft d. grootte v. een klein hoenderei, is
bruinzwart, bitter, maar niet aromatisch. d.
Bezoar v. Goa is een kunstproduct, dat uit
met muskus en amber vermengde aarde bestaat, die met tragantgom tot ballen verbonden en met bladgoud versierd is. In d. eerste
helft der 17e eeuw was ook een mineraalbezoar, bezoardicum minerale in d. geneeskunde
bekend, die volgens Croll („Basilica Chyniica"
1608) en volgens Glauber („Pharmacopoea
spagyrica", 1656), met spiesglansboter werd
bereid.
Bezoeki, d. w. z. Voorspoed, is een resi
dentie op d. Oostkust v. Java, en bevatte
vroeger ook Banjoewangi, a. d. Oost-, en Probolingo, a. d. Westzijde, die thans afzonderlijke
residentien zijn; zij strekt zich nog uit v. d.
Java, tot d. Indische zee, heeft vele eilanden
en baaien, waaronder d. baai v. Bezoeki voor
d. wereldhandel is opengesteld, en 270 000 bew.,
meest Madoereezen en slechts 200 Europeanen.
d. Grond is bergachtig, men vindt er d. Lamongan (met een heete bron v. 44° C.), d. Ringgit
en 't Ranoe-geb. en er zijn veel kustrivieren,
zooals d. Panaroekan en d. Poeger. 't Klimaat
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is in 't binnenland gezond, a. d. deels moerassige, deels zandige kust minder, maar bijna
d. geheele residentie is ongemeen vruchtbaar;
koffieteelt is 't hoofdbedrijf, maar er wordt
ook veel suiker, indigo, tabak en rijst gewonnen. Er groeit kostbaar hout en d. nopalplant. d. Hoofdstad heet insgelijks Bezoeki, en
heeft een Herv. Kerk, steenen huizen voor
d. Europ. ambtenaren en overigens banaboewoningen.
Bezwaarschrift (Eon) is een stuk, waarin
a. een bevoegde hoogere macht grieven worden kenbaar gemaakt, die d. adressant meent
to hebben tegen beslissingen of handelingen
v. een lager college of ambtenaar. leder is
gerechtigd tot 't indienen v. bezwaarschriften,
mits d. gestelde termijnen en formaliteiten
worden in acht genomen.
Bezwering is 't gebruik v. gebaren, woorden of spreuken tegen d. schadelijke werking
v. gewaande bovennatuurlijke krachten, en
ook d. voorgewende kunst om geesten v.
afgestorvenen to kunnen oproepen (necromantie). Dit bijgeloof is reeds zeer oud. In d.
MozaIsche wetten wordt er tegen gewaarschuwd ; maar ook onder d. Christenheid der
middeleeuwen bleef 't onder andere vormen
bestaan, waartegen dan 't teeken des kruises
of 't aanroepen v. God of Jezus of Maria
d. bezweringsformulieren krachteloos maakte.
't Belezen v. zieken door boeren of kwakzalvers in min-ontwikkelde streken is er nog een
overblijfsel van. In AziO en Afrika vindt men
slangenbezweerders, die voorgeven, dat zij d.
beet v. vergiftige slangen onschadelijk kunnen
maken, en regenbezweerders, die 't yolk diets
maken, dat zij regen kunnen doen ontstaan.
Bezzenberger (ADALBERT), gob. 14 April
1851 to Kassel, noon v. d. Marburgschen opvoedkundige en schoolraad HEINR. ERNST B.,
studeerde to Gottingen en to Munchen in Sanskriet en vergelijkende taalk. en ward hoogl.
in die wetensch. in zijn geboortestad. Hij
schreef: ,Geschichte der litauischen Sprache"
(1872) ; „Untersuchungen fiber die gothischen
Adverbien and Partikeln" (1873); „Ueber die
A-Reihe der gothischen Sprache" (1874); „Litauische u. Lettische Driicke des 16-Jahrh."
(1875), en redigeerde sedert 1877 d. „Beitrage
zur Kunde der indogermanischen Sprachen".
Bezzuoli (GIUSEPPE), gob. in 1794, professor
a. d. academie to Florence, schilderde historiestukken en landschappen, die uitmunten door
zuiverheid v. teekening on gloed, maar niet
vrij zijn v. gezochtheid en jacht naar effect.
Zijn beroemdste gewrochten zijn :d. Intocht
v. Karel VIII in Florence"; „d. Opwekking
v. d. drenkeling door s. Franciscus" (in d.
Dom to Livorno) on muurschilderingen in 't
paleis Pitti to Florence, voorstellende „d.
Wapenfeiten v. J. Caesar".
Bhagalpoer is een stad met 70 000 inw.
in 't Bengaalsche gewest Behar, a. d. rechteroever v. d. Ganges on a d. spoorw. v. Calcutta
n. Delhi.
.13hagavad-Gita (d. i. Openbaringen der
Godheid) heet een Indisch leerdicht, dat een
onderdeel is v. 't heldendicht „Mahabharata"
(zie dat art.). Schlegel heeft 't in 1846 in 't
Sanskriet uitgeg.
Bhandara is eon district in 't BritschInd. presidentschap Bengalen, ten W. v. Nagpoor, 166 vk. geogr. mijl groot, met 565 000 bow.
d. Hoofdstad Bhandara ligt a. d. Wainganga
on heeft 12 000 inw.
Bhartrikari was een Indisch wijsgeer,
die vermoedelijk kort voor onze tijdrekening
leefde, en door zijn spreuken grooten invloed
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op zijn yolk heeft uitgeoefend. Doze spreuken
zijn vervat in drie boeken : d. liefde, d. plichten
en d. beheersching der hartstochten. 't Volk
meent, dat Bhartrikari nog onzichtbaar onder
d. menschen verblijft, vele Westersche geleerden meenen, dat d. spreuken v. versch. auteurs
bijeenverzameld zijn. d. Nederl. zendeling
ABRAHAM BOGER had ze reeds omstr. 1630 in
't Nederl. vertaald in zijn work „Opene deure
tot het verborgen Heidendom". In 1804 werden doze spreuken in 't Sanskriet gedrukt to
Serampoer, on P. v. BOHLEN gaf er een Lat.
vertaling van met critische aanteekeningen.
Bhaskara was een Indisch sterrekundige,
die in 't midden der 12e eeuw onzer jaartelling leefde on een uitgebreid leerdicht schreef,
waarvan d. Nederl. naam is „Sterrekundesterresieraad". 't Bevat in 't le book meetkunst, in 't 2e algebra, in 't 3e en 4e sterrekunde, on is v. 1832 t. 1842 in 't Sanskriet
uitgeg. Er bestaat ook een handbook voor
practische sterrek. v. Bhaskara. Hij gebruikte
waarschijnlijk Grieksche of Arabische bronnen.
Bhatgong is een stad met 12 000 inw. in
't Indische rijk Nepaul a. d. Bhagmoeti. 't Is
een zetel v. Brahmaansche geleerdheid; er
zijn groote boekverzamelingen met Sanskritische handschriften.
Bhils of "Thalia hoot een volksstam in
Voor-Indio, die een bergstreek langs d. Nerboedda bewoont en v. landbouw on veeteelt,
maar ook v. roof leeft. Vermoedelijk stammen zij met d. Koeli's on d. Maina's v. d.
oorspronkelijke Arische bevolking af, die in
d. vlakte woonden, maar zich bij d. invallen
v. overheerschers in 't gob. terugtrokken.
Bhilsa is een Britsch-Ind. stad met 25 000
inw. in 't gewest Gwalior, a. d. Betwa. Er
wordt veel tabak uitgevoerd.
Dhoetan of Bootan is een nog onafhankelijk berggewest a. d. Zuid. helling v. d.
Himelaya in Voor-Indio. Er wonen op 470
vk. geogr. mijl slechts 20 000 menschen. d.
Bergen verheffen er zich tot 6700 M., maar
d. dalen zijn vruchtbaar on leveren suikerriet
on rijst op. Bosschen bedekken d. berghellingen tot 4000 M. hoogte, on daarin leeft 't muskusdier. d. Bhoetia's zijn v. Thibetaansch ras,
spreken Thibetaansch en hebben Thibetaansche godsdienstbegrippen on zeden.
Bhopal is eon Britsch-Ind. vasalstaat, 322
vk. geogr. mijl groot met bijna een millioen
bow. 't Land is een hoogvlakte v. 't Vindhyageb.; 't wordt doorstroomd v. d. Betwa, en
bevat d. bovenloop der Nerboedda. 't Regeerend vorstenhuis stamt af v. DOST-MOHAMMED,
die er in 1723 stadhouder word, en na d. dood
V. AURENG-ZEB d. titel v. nabob aannam. d.
Hoofdstad Bhopal ligt a. d. Betwa on heeft
55 000 inw.
Bhudsh of Dhuja is d. hoofdstad v. d.
vasalstaat Katsja, in 't N. v. 't Britsch-Ind.
presidentschap Bombay, on heeft 24 000 inw.
Zij ligt a. d. voet v. een heuvel tuss. bosschen v. dadelpalmen, waarboVen zich 't
paleis v. d. radjah, in Chineeschen stijl gebouwd, verheft.
Bhurtpore of Dharatpoer is een gewest
in Hindoestan, onafhankelijk maar onder Britsche bescherming. Er wonen op 935 vk. geogr.
mijl 750 000 menschen, on 't heeft een vruchtbaren bodem. d. Hoofdstad v. denzelfden naam
heeft 60 000 inw.
Biabanak is d. naam v. een reeks oasen
in d. Perzische woestijn, tuss. 33 1;2 ° on 34°
NB., ten W. v. Tebbes, a. d. Zuid. helling v.
d. Elbroes. Er groeien veel palmboomen, en
er komen versch. handelswegen to zamen.
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Daze oasengroep is bezocht en beschreven
door d. Biitschen kolonel MAC GREGOR in 1875.
Biafra (d. baai v.) is 't Oostelijkste deal v.
d. bocht v. Guinea op d. Afrikaansche Westkust, tuss. kaap Formosa en kaap s. Joao. In
daze baai liggen d. ail. Fernando del Po,
Principe on s. Thoma. d. Kustlijn is 900 KM.
lang, maar door d. Biafra-bank ten deele ongenaakbaar. In d. bosschen langs d. kust
wonen menschen-etende Negers en gorilla's.
Biagi (J. MARIE DE), philoloog en hoogl.
in d. welsprekendheid to Roveredo, overl. in
1777, was een goad Latijnsch dichter. Hij heeft
d. voorrede eener uitgaaf v. Chrysostomus
(Rovereda, 1753), eenige ascetische schriften
en d. verhandeling „De situ Austriae subjectarumque regionum" (1772) geschreven.
Biala (d.) is een rechtsche tak v. d. Weichsel on vormt d. Z.-W.-grens v. Gallici6.
.Bialo -vvitsj (d. Heide of poesjtsja v.) is
een oorspronkelijk dennenwoud in 't Russ.
gouvemem. Grodno. 't Beslaat 40 vk. geogr.
mijl, is een weinig verheven vlakte, die in
't N. in moeras eindigt en d. bronnen v. d.
Narwa en Narewja bevat. 't Is een van ouds
geliefd jachtgebied, waarin beren, wolven en
everzwijnen en ook nog auer-ossen on elanden
wonen.
Bialystock is eon arrond.-hoofdst. met
40 000 inw. in 't Russ. gouvernem. Grodno,
a. d. rivier Bialy en a. een tak v. d. spoorweg
Moskou-Brest. Er is een kasteel, een schoon
park, 5 kerken, 2 synagogen, veel handel en
nijverheid.
Bianca villa is een stad met 15 000 inw.
op Sicilia, in d. prov. Catania, a. d. Z.-W.-helling
v. d. Etna. Er is een schoone hoofdkerk en d.
omstreken zijn bekoorlijk en vruchtbaar.
Bianchetti (GIUSEPPE), gab. in 1795 to
Onigo, studeerde to Padua in d. rechten, en
trad als advocaat op, maar ward in zijn
loopbaan door d. Oostenrijksche overheer.sching belemmerd. Hij wijdde zich toen a. d.
letteren, schreef d. roman t , Giulia Francardi",
redigeerde 't tijdschrift „Scienze e lettere delle
prov. Veneta" en leverde d. letterk. studiOn:
„Lo scrittore italiano"; „Eligi", „G-li nomini
di lettere" en „Lettori e parlatori." Hij ward
in betere tijden stads-bibliothecaris to Treviso
en senator; hij overl. in 1872.
Bianchi (GIAMBATTISTA), een beroemd ontleedkundige, ward 12 Sept. 1681 to Turijn gab.;
hij verkreeg op zijn zeventiende jaar d. graad
v. doctor, oefende met grooten bijval d. praktijk uit in d. genees-, heel- on artsenijmengkunde, en overl. 20 Jan. 1761. Zijn beide voorn.
werken zijn: „Historia hepatica" (Geneve 1725,
2 din) en „De naturali in humano corpora
vitiosa morbosaque generations historia" (Turijn, 1741).
Bianchi (NicomEDE), gab. 20 Sept. 1813 to
Reggio bij MOdena, studeerde in d. geneesk.,
maar nam ijverig deal a. d. volksbeweging
v. 1848, legde zich daarna toe op d. geschiedenis, en ward hoogleeraar in die wetenschap,
eerst to Nizza, later a. 't hoofd v. 't lyceumCavour to Turin. Van zijn vele histor. on
polit. werken zijn 't belangrijkst: „I ducati
Estenzi" (1852); „II conte C. di Cavour" (1863);
„Storia documentata della diplomazia europea
in Italia d. 1814 a. 1861" (8 din, 1872) en „Storia
della monarchia piemontese d. 1773 a. 1861"
(3 din, 1879).
Bianchi-Giovini (A.), gab. 25 Nov. 1799
to Colo, journalist en historie-schrijver, week
om d. Oostenrijksche verdrukking to ontgaan,
uit naar 't Zwitsersch kanton Tessino, stichtte
daar in 1835 't dagblad „Svizzera Italiana",
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schreef in 1836 „Vita di fra Paolo Sarpi", on
begon in 1837 een uitgebreid werk „Storia dei
Papi", dat onvoltooid is gebleven. Toen d.
omwenteling v. 1848 uitbrak, redigeerde hij
in Piemont d. „Opinions", die onverdroten d.
opstand tegen Oostenrijk on d. eenheid v.
Rant; predikte. In 1853 stichtte hij, tot dat
doel 't dagblad „PUnione", dat, toen zijn ideaal
werkelijkheid ward, in 1860 to Milaan on in
1862 to Napels ward uitgeg. Hij overl. 16
Mei 1862.
Bianchini (FRANcEsco)gab. 13 Dec. 1662,
to Verona, studeerde to Bologna,
B
Padua en
Rome in ondersch. vakken v. wetenschap.
Paus Clemens XI droeg hem op, in d. kerk
s. Maria degli angeli, een middaglijn to trekken, en een zonnewijzer to stollen, 'twelk hij,
door Moraldi ondersteund, gelukkig volbracht.
In 1712 reisde hij naar Frankrijk, Lotharingen,
Holland, Vlaanderen en Engeland. Na zijn
terugkomst ondernam hij, door Itali6, zooals
door Cassini midden door Frankrijk geschied
was, een middaglijn to trekken, waaraan hij
acht jaar op eigen kosten arbeidde = dat werk
bleef echter onvoltooid. Hij deed middelerwijl
waarnemingen aangaande d. planeet Venus,
gaf daarover in 1727 een werk in 't licht, on
eindigde zijn loopbaan in 1729. Men richtte
hem in d. domkerk to Verona een gedenkzuil
op. Zijne talrijke schriften getuigen v. zijn
veelomvattende kennis, bijv.: „Storia universale provata co' monument 0 figurata co' simboli degli antichi" (Rome, 1694); „De vitis Romanorum Pontificum" (4 din, Rome, 1718—'34);
„Astron. et observat. selectae" (Verona, 1737);
„Del Palazzo dei Cesari" (Verona, 1738) en
,Circi maximi et antiqui Imperat. Rom. palattii iconographia" (Verona, 1728).
Bianca (ANDREA), die in 't midden der
150 eeuw to Veneti6 leefde, is beroemd geworden door een wereldkaart, die hij in 1453
uitgaf, on waarop d. Portugeesche ontdekkingen in Afrika on op 't Westelijk halfrond
twee groote eilanden voorkomen. Men meant,
dat Columbus in doze kaart aanleiding tot
zijn onderneming vond.
Biard (FRANC. AUG.), gab. 27 Juni 1800 to
Lyon, overl. in Juni 1882, was een der geestigste genre-schilders, die vooral door fijn gepenseelde humoristische, satyrische on komische stukken uitmuntte. Hij bereisde om
schetsen on studi6n to maken, Griekenland,
Syria, Egypte, Spanje on zelfs Groenland en
Spitsbergen. d. Beroemdste stukken, die d.
vrucht dozer reizen waren, zijn : d. „Arabier,
in d. woestijn door d. samoen overvallen";
d. „Odaliske to Smyrna" on 't (in 't museum to
Leipzig opgenomen) „Gevecht met eon ijsbeer".
Biarritz is een zee-badplaats in Frankrijk,
a. d. voet der Pyrene6n en a. d. golf v. Gascogne, t. Z. v. Bayonne, a. d. spoorweg v.
Bordeaux n. Irun. Er zijn 3000 inw., maar des
zomers veal duizenden badgasten. Vooral ondor
't tweed° Keizerrijk kwam Biarritz in d. mode,
en verrezen er groote hotels on prachtige
villa's.
Biart (LUCIEN), gab. to Versailles in 1829,
ging in zijn jeugd naar Mexico, studeerde
daar in zoOlogie en geneeskunde en ward geneesheer to Puebla. Na d. val v. keizer Maximiliaan keerde hij naar Frankrijk terug en
legde hij zijn ervaringen in gedichten, reisbeschrijvingen on romans neder, die boeien
door levendige schildering v. natuurtafereelen,
d. Schoonste zijn : „Les Mexicaines" (een dichtbundel, 1853); „Benito Vasquez; aventures d'un
naturaliste" (1869); „Pile et face" (1870); „Les
clientes du docteur Benagius" (1873); „l'Eau
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dormante" (1875); „A travers 1'Amerique" (door
d. Fr. acad. bekr. 1876) en „La Capitana" (1880).
Bias was een der zeven zoogen. wijzen
v. Griekenland, to Priene ongeveer 570 j. v.
Chr. geb., en een tijdgenoot v. Thales. Hij
ried zijn landgenooten, toen Cyrus Lydia veroverd had, Klein-Azie to verlaten, en zich op
d. naburige eilanden to vestigen, om aldus
d. slavernij to ontvluchten en vrij to blijven.
Van hem zijn versch. belangrijke gedenkspreuken bewaard. Daze zijn verzameld door
Orellius in „Opuscula Graecorum Veterum sententiosa et moralia" (Leipzig, 1819). Verg. Dilthey „Fragmente der sieben Weisen" (Darmstadt, 1835).
B iben (IZAaK GERARD), geb. 2 Sept. 1794 to
Amsterdam, studeerde daar a. 't athenaeum
on later to Leiden in d. rechten. Hij vestigde
zich in zijn geboortestad als advocaat on ward
er in 1832 lid der rechtbank. Hij schreef
rechtsgel. verhandelingen, waarom hij tot lid
der Maatsch. v. Nederl. letterk. to Leiden benoemd ward, en gaf in 1829 een belangrijk
geschrift in 't licht, inhoudende een ontwerp
tot afdamming v. 't IJ voor Amsterdam. Hij
overl. 24 Dec. 1838.
Bibesco (GEORG), gob. in Wallachije in 1804,
studeerde in Frankrijk, ward ambtenaar bij 't
ministerie v. Justitie v. 't Voorloopig bewind,
dat Rusland in d. Donau-vorstendommen vestigde, maar was een tegenstander v. vorst
GHIKA, die tot hospodar gekozen ward. Toen
BIBESCO in 1841 tot afgevaardigde v. d. Landdag gekozen ward, was zijn oppositie oorzaak
v. Ghika's val en word hij op 1 Jan. 1842 zelf
tot hospodar gekozen on later door d. Porte
erkend. Hij stond onder Russ. invloed, maar
handhaafde d. orde en bevorderde handel en
nijverheid. Sedert 1847 ward d. oppositie, die
vrijmaking v. d. beschermende mogendheden
begeerde, hem to stork, zoodat hij in 1848 an
waardigheid nederlegde en to Weenen ging
wonen. In 1857 ward hij verkozen tot lid v.
d. constitueerenden Divan, die d. Donau-vorstendommen eon definitief bestuur zou geven.
Hij ijverde daar zeer voor d. vereeniging v.
Wallachije en Moldavia onder een buitenl.
vorst. Hij overl. to Parijs, 1 Juni 1873.
B ibesco (BARBO DEMETRIUS), meer bekend
als vorst STIRBEY, broader v. d. vorigen, geb.
in 1801, studeerde to Parijs, nam sedert 1821
ijverig deal a. d. opstand der Grieken tegen
d. Turken, was onder 't Russ. Voorloopig bewind minister v. Binnenl. zaken, onder d.
regeering v. vorst GHIKA minister v. Justitie,
en onder 't bewind v. zijn broader weder v.
Binnenl. zaken. d. Sultan benoemde horn voor
tijdvak 1849-1856 tot hospodar, en hij verbeterde in dien tijd 't financiewezen en 't
onderwijs, stichtte een rationale bank en
bevorderde d. aanleg v. spoorwegen. Met
zijn broader ijverde hij voor d. vereeniging
der Donau-vorstendommen onder een buitenl.
vorst, legde in 1856 zijn waardigheid neder, vertoefde daarna veal to Parijs en to Nizza, waar
hij 13 Apr. 1869 overl.
Bibiena heette eigenlijk Bernardo Dovizio,
ward 4 Aug. 1470 to Bibiena geb. on overl.
9 Nov. 1520, vermoedelijk door vergiftiging.
Hij was secretaris on gunsteling v. paus
Leo X, die hem tot kardinaal verhief en in
1518 als gezant naar Frankrijk zond. Hij was
d. schrijver v. 't blijspel „Calandra", dat onkiesche dubbelzinnigheden bevat, maar jaren
lang in Italia ten tooneele ward opgevoerd.
Biblia pauper-um, d. i. armenbijbel, heat
een aantal houtsneden, gebeurtenissen uit 't
leven v. Jezus voorstellende, die in d. 13e on
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14e eeuw door monniken, die zich pauperes
(armen) noemden ., gebruikt werden bij 't prediken en 't godsdienst-onderwijs. In d. boekerij
to Wolfenbiittel zijn twee zulke bijbels v. 40
bladen, ieder met eon houtsnede on Duitschen
tekst; in die to Weenen is een exemplaar
zonder tekst; die to 's Gravenhage bezit ook
zulk een bijbel, en in 't geheel zijn er ruim
20 bekend, waarvan sommige met Lat. tekst
on alle zonder jaartal.
B ibliographie, d. i. boekbeschrijving wordt
veelal gezegd voor boeken-kennis, d. wetenschap
die d. letterk. voortbrengselen v. verschillende
volkeren on tijden beschouwt. Zij omvat: d.
kennis der oude handschriften, d. geschied.
v. d. boekdrukkunst en v. d. boekhandel, d.
beschrijving v. kunstvoortbrengselen, d. kennis
v. d. plaatsen, waar zich belangrijke boekerijen
bevinden, welke schatten die bevatten, on d.
eigenaardige inrichting er van, d. kennis der
boeken zelve on d. critiek der versch. uitgaven, d. bekendheid met exemplaren, die
door pracht of lotgeval of zeldzaamheid merkwaardig zijn, en met d. oudste drukwerken
(incunabelen).
In Duitschland legde GESNER in d. 16e eeuw
d. grond tot d. bibliographic, ERSCH gaf v.
1795 t. 1809 een „Allgemeines Repertorium
der Litteratur", on sedert verschenen daar
vele bibliographische lexicons, waarvan „Kayser's Bilcherlexicon" (6 dln met vervolgen)
't volledigst is. In Frankrijk verhief G. MARTIJN
d. bibliographic tot een wetenschap, en leverde
BRUNET in zijn „Manuel du libraire et de l'amatour des livres' (5e dr. 1865) een standaardwork, waarin alphabetisch d. voortreffelijkste
letterk. gewrochten v. alle volken zijn vermeld on aangewezen. In Engeland bestaat
zulk een alphabetische opgave, echter alleen
voor Engelsche boeken, in „Lowndes' Bibliographers manuel" (uitg. BOHN, 1864). In ons
vaderland bestaat een naamlijst v. Nederl.
boeken door ABKOUDE, vervolgd door ARRENBERG V. 1660 t. 1787; door DE JONGH V. 1790 t.
1831, door d. uitgever C. L. Brinkman v. 1833
t. 1849 on v. 1850 t. 1862, die door een maandlijst v. nieuw uitgekomen Nederl. werken is
voortgezet.
B ibliomanie is d. zucht om boeken to
verzamelen, niet om die to lezen, maar om ze
als merkwaardigheden of zeldzaamheden to
bezitten. Er zijn. Liefhebbers, die groote sommen besteden om boeken to bezitten, waarvan
maar zeer enkele exemplaren bestaan, of die
aan een beroemd man hebben behoord, of
waarmede iets zonderlings is gebeurd, of die
door prachtige banden of door schoone platen.
uitmunten. Er zijn ook meer-wetenschappelijke verzamelaars, die veel geld besteden voor
alle uitgaven v. eon work, of voor alle werken
v. een beroemde drukpers, of om alle boeken
over een bepaalde gebeurtenis of over een
bepaald yak compleet to hebben.
Bibliothecaris (Boekbewaarder) is d. titel
v. d. verzorger en opzichter eener boekerij.
Zulk een man behoort een uitgebreide taalkennis, letterk. bekwaamheid on algemeene
wetensch. ontwikkeling to bezitten; strenge
liefde tot orde, een praktische zin on een historische onpartijdigheid aangaande 't verledene
en 't tegenwoordige, moeten hem bezielen. Zie
Ebert „die Bildung des Bibliothekars."
Zie Boekerfj.
Bibra (ERNST v.), geb. 9 Juni 1806 to
Schwa,bheim, studeerde to Wurzburg in d.
rechten, in natuurk. on inzonderheid in scheikande. Hij deed een langdurige wetensch. reis
naar Brazilia on Chili, on schreef daarna een
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menigte boeken over velerlei onderwerpen.
Hier worden v. iedere soort slechts enkele vermeld, zooals : „Ueber die Knochen u. Zahne"
(1844); „Die Bronze-und Kupfer-legirung der
alten VOlker" (1869); „Die ersten Glieder ether
lange Kette" (1871); „In Sud-Amerika u. in
Europa" (1874);„Aus alten u. jungen Tagen”
(1868, 3 dln); „Aus Chili, Peru u. Brasiliin"
(2 dln, 1862). Hij overl. to Neurenberg, 5 Juni
1878. Na zijn dood verscheen nog: „Eine alto
Schuld" (1879).
Bicarbonaat is ieder koolzuur zout, waarvan d. helft v. d. waterstof door een metaal
is vervangen, in 't bijzonder 't zuur koolzuur
natriumzout, dat tegen slechte spijsvertering
en tot 't maken v. mousseerende dranken gebruikt wordt.
Bicanere is een onder Britsche beschermheerschappij staande staat in Voor-Indict, 842
vk. geogr. mijl groot, met 600 000 bow. d.
Hoofdstad v. gelijken naam heeft 60 000 inw.
d. Grond is woest door 't gebrek a. rivieren.
d. Bevolking leeft v. veefokkerij, voorn. v.
kameelen on schapen, die goede wol geven,
en v. 't woven v. mousseline.
Bicetre is een bij Parijs gelegen slot en
dorp, in een gezond oord, op een heuvel met
d. schoonste vergezichten. 't Slot word onder
Lodewijk XIII gebouwd, die 't tot een verblijf
voor Invaliden bestemde; doch toen Lodewijk
XIV 't groot Invalidenhuis (Hotel des Invalidos) liet bouwen, word Bicetre als hospitaal
gebruikt, waartoe 't door d. gezonde Jigging
bijzonder geschikt is. Om in d. behoefte a.
water to voorzien, word door Boffrand in
1733 in d. rots een put geboord. Tot 1836 ward
Bicetre ook gebruikt als tuchthuis (Maison
de force). Sedert d. Omwenteling was 't d.
bewaarplaats v. misdadigers, die tot d. galeien
veroordeeld waren. In 't hospitaal zijn 2200
bedden voor oude mannen bestemd, deze verpleegden vervaardigden aardige, kleine kunstwerkjes v. bout of beenderen, die onder d.
naam v. Bicetre-work bekend zijn. Daarenboven is er een groot gebouw voor onherstelbare krankzinnigen aangelegd.
Bichat (MARIE FRANcOIS XAVIER), eon beroemd ontleedkundige en physioloog, was d.
stichter v. d. zoogen. algemeene ontleedkunde
(zie Ontleedkunde) of d. leer v. d. weefsels in
't lichaam en v. hunne overeenkomstige eigenschappen in d. ondersch. organen, waarvan
Bonn (zie Bonn) d. eerste aanduiding had gegeven, maar die door hem tot wetenschap
word verheven. Hij was in 1771 to Thoirette,
in 't dep. AM gob. Hij ontving zijn eerste opleiding v. zijn vader, die zelf geneesheer was,
en studeerde to Poncin en to Nantua. Sedert
1791 was hij to Lyon in 't Hotel-Dieu onder
Marc-Ant. Petit werkzaam. Na 't beleg v.
Lyon, dat vreeselijk door d. Omwenteling
had geleden, kwam hij in 1793 to Parijs, waar
hij zijn studien voortzette. Hier was Desault
(zie Desault) zijn leidsman, wiens werken hij
uitgegeven heeft (Paris, 1798—'99, 3 vol.). In
1797 trad hij zelf als leeraar in d. ontleedkunde
op. Weldra voegde hij daarbij een cursus over
operatieve chirurgie. Dit onderwijs was vroeger alleen door mannen v. gerijpte ondervinding gegeven, en 't baarde dus veel opzien,
toen d. jeugdige Bichat deze lessen aankondigde, zoodat een groot deel der toehoorders,
die zich tot 't bijwonen daarvan aanmeldden,
zeker meer door bevreemding dan door leergierigheid gedreven word; maar Bichat gaf
zooveel bewijzen v. zijn aangeboren vaardigheid, die hij door aanhoudende oefening op 't
cadaver tot een hoogen trap v. bedrevenheid
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ontwikkeld had, dat hij aller bewondering
wegdroeg. Door dagelijks zooveel urea in t
openbaar to spreken, kreeg hij een bloedspuwmg, die hem langen tijd a. 't bed kluisterde,
maar nauwelijks was hij hersteld, of hij• behartigde zijn taak met nog meer ijver dan
vroeger. Bij zijne lessen voegde hij nog d.
physiologie, op levende dieren gedemonstreerd,
practische oefeningen in d. ontleedkunde, dagelijksche lijkopeningen v. personen, in 't HOtelDieu gestorven, en 't praepareeren der voorwerpen, die hij tot zijn demonstrati6n noodig
had, en dan vond hij nog tijd tot 't schrijven
v. zes belangrijke verhandelingen. Drie v. deze
bevatten meuwe chirurgische uitvindingen
on opmerkingen. In d. andere drie zijn d.
grondslagen nedergelegd v. d. nieuwe beschouwingen in anatomic) on physiologie, die hij
later breeder ontwikkeld heeft. In 1800 word
hij tot geneesheer v. 't HOtel-Dieu to Parijs
benoemd; nu legde hij zich geheel toe op d.
studio der veranderingen, die door ziekte in
d. weefsels der organen ontstaan, on op d.
materies medica (d. leer der geneesmiddelen),
met ruim 40 studenten begon hij een reeks
v. waarnemingen over d. kracht en working
der geneesmiddelen, toen d. dood hem in zijn
31e jaar wegrukte (1802).
Van zijn werken zijn er twee als classiek
to beschouwen : „Recherches physiologiques
sur la Vie et la Mort" (6e dr. Paris, 1829) on
„Anatomic) generale appliques a la physiologie et a la medecine" (1801), waarin 't ,Traits
des menbranes" (Paris, 1798), waardoor hij zich
zooveel roam had verworven, geheel omgewerkt opgenomen is.
Bickell (GusT.), gob. 7 Jul. 1838 to Kassel,
sedert 1874 hoogl. in d. theologie to Innspruck,
was een ijverig beoefenaar der Oostersche
talon, bijzonder v. 't Syrisch. Van zijn talrijke
geschriften worden bier vermeld: „Conspectus
rei Syrorum literariae" (1871); „Grundrisz der
hebr. Grammatik" (2 dln, 1870) on ,Metric's
i
biblicae regulae exemplis llustratae"
(1879).
Bicker hest een oud Amsterdamsch geslacht, waarvan BOEL BICKER JAKOBSZ. reeds
in d. 150 eeuw als schepen on burgemeester
voorkomt. In d. geschiedenis onzer Republiek
zijn beroemd geworden: LAURENS B., die op
't eind der 160 eeuw twee schepen uitrustte
on daarmede naar Zuid-Amerika voer, om
handel to drijven, maar door d. Portugeezen
genomen en gevankelijk naar Lissabon gevoerd ward. Gelukkig word 't schip, waarop
hij gevangen was, door d. Nederlanders veroverd, zoodat hij in 1600 wader in 't vaderland
kwam. Nog in 'tzelfde jaar zeilde hij met
vier schepen naar Indict; hij verwierf daar
een rijke lading on veroverde op d. terugreis
een kostbaar beladen Portugeesch schip, dat
hij in 1602 in 't vaderland bracht. d. Gebroeders ANDRIES on CORNELIS B., die in d. eerste
helft der 17e eeuw onder d. invloedrijkste
regenten behoorden, on veelal burgemeesters
v. Amsterdam waren. Na d. Munsterschen
vrede stonden zij 't gevoelen voor, dat een
groot deel v. 't lager moest worden afgedankt,
en behoorden beiden tot d. stoutste tegenstanders v. d. stadhouder Willem II. Bij d.
aanslag v. d. Prins op Amsterdam, bracht
CORNELIS B. met HUYDECOPER d. stad In staat
v. verdediging, en bij 't verdrag stelde d.
Prins als voorwaarde, dat d. beide broeders
hunne regeeringsambten zouden neerleggen.
ANDRIES B., die ook als gezant naar Zweden
on Polen d. Republiek goede diensten bewezen
had, overl. in 1652, CORNELIS B. in 1655.
Bicker (LAMBERTUS), beroemd geneesheer
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en beoefenaar der natuurk., geb. to Rotterdam,
was daar als arts werkzaam, en oval. er in
1801, in zeventigjarigen ouderdom.
Bickn2ore (ALBERT SMITH), geb. 1 Mrt 1839
to s. George in d. N.-Amerik. staat Maine,
legde zich onder d. leiding v. AGASSIZ toe op
d. dierkunde, inzonderheid op d. studie der
weekdieren. Hij ondernam tot bevordering
der dierk. wetenschap in 1865 een langdurige
refs naar d. Indischen Archipel, Oost-Azie,
Siberie, Rusland en meerdere staten v. Europa,
en schreef daarover: „Travels in the East
Indian Archipelago" (1869). Na zijn terugkeer
werd hij in 1870 to New-York hoogl. in d.
nat. hist. a. Hamilton-college, waarbij hij een
museum stichtte.
Bidassoa (d.) is een uit d. Pyreneen ontspringende rivier, die d. grensscheiding tuss.
Frankrijk en Spanje uitmaakt. Op 't Faisanteneiland in die rivier werd in 1659 d. Pyreneesche vrede gesloten. Van Irun tot a. zee is
d. rivier voor lichte schepen bevaarbaar. In
1823 liet d. Hertog v. Angouleme, bij zijn invai
in Spanje, over deze rivier in 4 dagen een
brug slaan.
Biddle (JOHN), bekend als BIDDELLUS, d.
stichter v. d. sekte der Unitariers, werd geb.
in 1615 to Wolton in 't graafs. Gloucester. Hij
studeerde to Oxford in godgeleerdheid, en bestreed sedert 1641 d. leer der drieeenheid. Zijn
geschrift „Twelve arguments against the deity
of the holy spirit" berokkende hem een gerechtelijke vervolging en kerkerstraf. In 1651
trad hij to Londen openlijk op als leeraar en
stichter eener gemeente, voor wie hij d. eenheid v. God verkondigde. d. Catechismus, die
hij in dezen geest schreef, was oorzaak, dat hij
weder gevangen werd genomon en nu ter dood
veroordeeld, 't geen door Cromwell gewijzigd
werd in een verbanning naar d. Scilly-eilanden.
Na d. dood v. Cromwell (1658) stelde hij zich
weder a. 't hoofd zijner gemeente, maar onder
Karel II werd hij ten derden male in d.gevan•
genis geest, waar hij in 1662 overl.
Bidens of tandzaad heet een plantengesl.
uit d. fam. der samengesteldbloemigen (compositae), dat zich door buisvormige schijfbloemen
en fijnstekelige pluiszaden onderscheidt. In
Qns vaderland groeit in moerassige streken
B. tripartita, L., gemeenlijk vorken geheeten,
met gels bloemhoofdjes en een walgelijken
geur; maar in Mexico groeien B. ferulaefolia,
Dec. met schoone, groote, gele bloemen, en
B. grandiflora, Balb., die beide als sierplanten
worden gekweekt.
Bidermann (HERMAN IGNAZ), geb. 3 Aug.
1831, to Weenen, studeerde a. versch. Duits.
hoogesch. in rechtsgeleerdheid, en werd hoogl.
in d. staatswetenschappen, achtereenvolgens
to Kaschau, Presburg, Innspriick en in 1871
to Gratz. Hij is d. schrijver v. vele ethnographische en staatk. hist. werken, waarvan d.
voorn. zijn : Die Ungarische Ruthenen" (2
dln, 1867); „Geschichte der Osterreichischen
Gesamtstaatsidee (1867); „Entstehung u. Bedeutung der Pragmatischen Sa.nktion" (1875);
„Die Bukowina unter osterr. Verwaltung" (2e
dr. 1876); „Die Romanen in Oesterreich" (1877)
en een vervolg on slot op 't werk v. K. v. HOCK
over d. gesch. v. d. Oostenrijkschen staatsraad
v. 1760 t. 1848 (1879).
Bid ioo (GOvERT), geneesheer en ontleedkundige, to Amsterdam in 1649 geb., werd
hoogleeraar to Leiden en lijfarts v. Willem III
en overl. to Leiden, 30 Mrt 1713. Hij is beroemd door zijn „Anatomia corporis humani",
to Amsterdam in 1685 uitgeg. met platen v.
G. Lairesse. Over dit werk geraakte hij in
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pennestrijd met Ruysch; hij schreef tegen
dezen: „Vindicae quarundam delineationum
anatomicarum contra ineptas animadversiones
F. Ruyschii" (L. B. 1697). d. Engelschman
W. Cowper liet 300 exemplaren der platen v.
Bidloo's werk opkoopen, en gaf die met enkele
veranderingen in d. tekst en eenige bi,jgevoegde platen op zijn eigen naam uit. Hiertegen schreef Bidloo : „G. Cowperus criminis
literarii citatus coram tribunali Societatis
Anglicanae" (L. B. 1700). Dit geschil gaf aanleiding tot d. uitgaaf v. zijn groot werk over
d. spieren : „Exercitationum Anatomico- Chirurgicarum Decades duae" (L. B. 1708). Ook
schreef Bidloo dichtwerken. In 1712 verscheen
v. hem „Brieven der gemartelde Apostelen"
en in 1719 een bundel „Poezy". Zijn broeder
LAMMERT BIDLOO, apotheker to Amsterdam,
waar hij in 1638 geb. was, is ook als dichter
en schrijver v. eenige verhandelingen over d.
kerkelijke geschiedenis bekend. Doze had een
zoon, NICOLAAS B., die lijfarts v. Czaar Peter
d. Groote werd.
Bid ory is een metaalmengsel, waarvan
in Indie vazen, bekers, schalen e. d. g. worden.
gegoten. 't Bestaat uit koper, zink en lood
of tin, dat z wart wordt gemaakt door d. voorwerpen in een oplossing v. salmiak, salpeter,
zout en zwavelzuur to dompelen; vervolgens
worden d. voorwerpen met kleuren on goud
of zilver opgelegd.
Bidpai of Vilpai (d. w. z. Ervaren geneesheer) heet d. schrijver of verzamelaar v. een
reeks verhalen on fabelen, die sedert bijna
twintig eeuwen in 't Oosten voor een samenvatting v. alle menschelijke wijsheid geldt.
Deze verzameling is eigenlijk afkomstig v.
een Oud-Indisch book, „Pantsjatantra" genoemd (uitgeg. to Bonn 1848), dat onder d.
Perzischen koning Noeshirvan (531 t. 579) in
d. Peelewi-taal werd overgebracht onder d.
titel v. „Kalila Dimna." (d. namen v. twee
jakhalzen, die in 't eerste verhaal voorkomen).
Deze vertaling is verloren geraakt, doch werd
onder d. regeering v. khalif Almansoer (754
t. 775) door Abdallah-ibn-Almokaffa in 't Arabisch vertaald (uitgeg. door S. de Sacy, Par.
1816; Kairo, 1836; in 't Duitsch door Holmboe,
Christiania, 1832, en door Wolff; Stutg. 1837).
In d. inleiding tot deze Arabische bewerking wordt d. schrijver Bidpai 't hoofd der
Indische wijsgeeren genoemd. Tegen 't eind
der elfde eeuw werd 't werk door S. Sethus
in 't Grieksch overgebracht, een eeuw later
door J. v. Capua in 't Latijn en voorts in
bijna alle Europeesche talen.
I3ie (ADRIAAN DE), in 1594 to Lien geb.„
leerde bij W. Abts, oefende zich to Parijs
onder leiding v. R. Schoof, daarna zes jaar to
Rome, waar hij verdienstelijke historie-stukken
vervaardigde. In 1623 teruggekeerd, beoefende
hij d. kunst met gelukkig gevolg, on schilderde hij veel geschiedk. onderwerpen en portretten. Zijn monogram is A D B , dooreengestrengeld. Zijn zoon CORNELIS D. B., geb. to
Lier, 10 Febr. 1627, is d. schrijver v. vele tooneelwerken, zooals: „Alphonsus en Thebasite
ofte herstelde onnooselheyt"; „Lijden sender
wraak ofte Armoede v. grave Florellus" en „d.
Comedie der Liersche Furie ofte kettersche
verraderije op 14 Oct. 1595"; d. kluchten „Hans
Holleblok"; „d. Ontmaskerde liefde" on „Jan
Goethals en Griet zijn wijf" en d. kunstgeschiedenis onder d. titel v. ,Gulden cabinet v.
d. edele vrije schilderconst" (Antw. 1661), een
work, dat alleen om d. daarin voorkomende
portretten gezocht wordt. Zijn spreuk was:
„Waerheyt baert nijdt".
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Die (JACOBUS DE) of de Bije werd in 1581
te Antwerpen geb. en schijnt in d. school v.
Collaert d. graveerkunst geleerd te hebben;
hij werkte althans in diens stijl en stood met
hem in betrekking. Een deel der platen, die
Collaert naar teekeningen v. M. de Vos in
't licht gaf, zijn met een aantal voorstellingen
uit 't leven der H. Maagd, die hij met Ph. en
Th. Galle naar dien meester graveerde, door DE
BIE bewerkt. Hij was een veelzijdig beschaafd
man, die door zijn groote geleerdheid en kennis
der oudheid uitmuntte, waarom hertog Karel
v. Aerschot d. kunstenaar a. zich verbond. In
1615 graveerde hij naar d. gouden medailles
uit 't kabinet v. d. Hertog, d. Romeinsche
keizers v. J. Caesar t. Valentinianus en gaf
die in 1617 in 't licht. In 1705 zijn zij te Berlijn
opnieuw uitgeg. Onder zijn beste werken telt
men zijn „France metallique", waarin echter
niet bestaande munten opgenomen zijn; „d.
Portretten der koningen v. Frankrijk v. Clovis
t. Lodewijk XIII" (64 pl. Parijs, 1634); „d. Genealogie v. 't geslacht de Croy", in meer dan
60 platen in fol.; „Iconologie ou representation
des principales closes qui tombent dans Ia
pensee" (Paris, 1643); ,'t Portret v. Frans I
naar Raphael" en d. Opwekking v. Lazarus
naar M. de Vos".
Biecht (confessio) beteekent bekentenis of
belijdenis, dat in 't oud-Duitsch pigithi, in 't
middel-Duitsch bithe heette. Meer bijzonder
wordt daardoor in d. Christelijke kerk verstaan d. belijdenis v. zonden ten aanhoore v.
een geestelijke. In d. eerste eeuwen der Christelijke kerk deden zij, die zich a. een overtreding
hadden schuldig gemaakt, daarvan belijdenis
ten aanhoore der gemeente, om verzoening
met d. Kerk te verwerven en als inleiding
tot d. boete. Deze werd aanvankelijk vastgesteld door d. bisschop, die, toen zijn werkkring
zich uitbreidde, deze taak opdroeg a. een
priester. Deze werd in vervolg v. tijd als
zielzorger en raadsman in gewetenszaken
beschouwd, waardoor d. private biecht ontstond, welke eerlang door d. geestelijke afgenomen werd, die absolutie verleende en
verlof gaf tot 't gebruiken v. 't Avondmaal,
dat daarna volgde. Onder paus Leo d. Groote
(440-461) werd d. openlijke belijdenis afgeschaft en d. geheime schuldbekentenis voor
d. priester als voldoende verklaard ; op 't vierde
Lateraan-concilie, in 1215, werd door paus
Innocentius III vastgesteld, dat ieder R.-Kath.
Christen minstens eenmaal 's jaars a. een
priester zijne zonden belijden moest, en volgens 't concilie v. Trente (1550) is in d.
R.-Kath. kerk d. biecht een der zeven sacramenten, een voor d. priester afgelegde rouwmoedige belijdenis v. zonden, tengevolge
waarvan d. biechteling d. absolutie ontvangt,
en hierdoor vergiffenis bij God.
d. Luthersche kerk verwerpt d. oorbiecht;
in vele Luthersche gemeenten bleef echter
d. private biecht toegelaten, en in d. meeste
Luthersche gemeenten is d. algemeene biecht
ingevoerd, d. w. z. d. geestelijke legt in naam der
vergaderde gemeente een algemeene schuldbekentenis af, en spreekt daarna d. absolutie
uit. In d. Hervormde gemeenten, bij d. Engelsche Episcopale en Schotsche Presbyteriaansche kerk en bij d. Kwakers bestaat d.
biecht niet. d. Geestelijke, die d. biecht hoort,
heet d. biechtvader v. d. biechteling. Hij is verplicht al wat hem in d. biecht wordt toevertrouwd geheim to houden; dit beet 't biechtgeheim (sigillum confessionalis) en is door
paus Innocentius III in d. 12e eeuw bij decreet
verordend. Volgens 't canonieke recht mag
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ook zelfs voor d. rechter d. biechtvader niets
vermelden v. 'tgeen hij in d. biecht vernomen
heeft. d. Plaats in d. kerk, waar d. R.-Kath.
geestelijke d. private biecht hoort, heet d.
biechtstoel, een gestoelte, dat v. voren doorgaans ten deele gesloten en a. d. zijde v. een
opening of traliewerk voorzien is.
Biedermann (FRIEDR. KARL), geb. 25 Juli
1812 te Leipzig, studeerde to Leipzig en Heidelberg in d. oude talen on in d. staatswetenschappen, en werd in 1838 buitengew. hoogl.
a. d. universiteit to Leipzig. Hij schreef een
antwoord op d. door d. Parijsche academie v.
wetenschappen uitgeschreven prijsvraag naar
een geschiedenis der wilsbegeerte na Kant,
die om daarbuiten gelegen redenen niet bekroond, maar door hem in 't Duitsch uitgegeven werd (1843). Zijn hoofdbeginsel was, dat
's menschen wezen on bestemming bestaat in
zijn ontwikkeling. Daarom stolid hij in voorlezingen, vlugschriften en vereenigingen met
alle kracht d. volksontwikkeling voor, 'tgeen
hem een gerechtelijke vervolging berokkende
on 't verbod om voorlezingen over staatsrecht
to houden. Toch gaf hij in 1847 zijne „Vorlesungen fiber Socialismus u. socials Fragen"
uit, en leidde hij in 1848 d. volksbeweging to
Leipzig. Hij werd naar 't Voorloopig Parlement to Frankfort on naar d. Nationale vergadering afgevaardigd, en sprak daar redovoeringen uit, die door helderheid, bezadigdheid en onberispelijken stip. uitmuntten. Toen
echter d. republikeinsche idee8n d. overhand
kregen, nam hij zijn ontslag; hij werd lid der
Saksische Standen; trachtte d. reactionaire
politiek der regeering to bestrijden, on gaf
daartoe d. „Germania" uit en een eerste aflevering zijner „Deutsche Annalen", maar word
daarvoor tot gevangenisstraf veroordeeld. Sedert woonde hij to Weimar, waar hij een
groote letterk. werkzaamheid ontwikkelde,
tot hij in 1865 weder to Leipzig tot hoogl.
benoemd werd. In 1869 vaardigden zijn medeburgers hem af naar Saksens Tweeds Kamer
on in 1871 naar d. Rijksdag. Hij legde dit
mandaat in 1874 neder en vierde onder algemeene vereering op 31 Mei 1885 zijn vijftigjarig
doctoraat. Tot zijn latere geschriften behooren :
een levensbeschrijving v. Frederik d. Groote,
d. drama's : Hendrik IV, Otto III en „Der
letzste Burgermeister von Straszburg" (1870);
d. hist. werken „Deutschland im 18 Jahrh."
(1854—'80); „30 Jahre deutscher Geschichte"
(2 dln, 1882); „Frauenbrevier" (3e dr. 1881) en
een groot aantal artt. in dagbladen on tijdschriften.
Biedermann (ALOIS EMANUEL), geb. 2 Mrt
1819, to Winterthilr, studeerde in godgeleerdheid to Basel en to Berlijn, en word in 1864
hoogl. to Zurich, waar hij 25 Jan. 1885 overl.
Hij schreef belangrijke opstellen in protest.
godgel. tijdschriften, een levensbeschr. v. HEINR.
LANG en „Die freie Theologie" (1844); „Leitfaden fur d. Religionsunterr. a. hal. Gymnasien" (1859) en „Christliche Dogmatik" (1869).
13iefve (EDOUARD DE), geb. to Brussel in
1808, en daar overl. 7 Febr. 1882, beoefende d.
schilderkunst a. d. Brusselsche academie, vervolgens bij d. historie-schilder Paelinck en
sedert 1831 to Parijs. Hij word daar een der
voortreffelijkste historie-schilders, wiens rijkdom v. denkbeelden en indrukwekkende voorstelling op vele tentoonstellingen bewondering
wekten. Zijn voorn. werk is een groot doek, 3 112
M. hoog en 8 M. breed, dat in 't Belgisch
Nationaal Museum berust, on „d. Onderteekefling v. 't Verbond der Edelen" voorstelt.
Biel is een distr.-hoofdst. met bijna 12 000
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inw. in 't Zwits. kanton Bern,. in een vruchtbaar oord, a. d. Oostelijke helling der Jura, en
a. een vereenigingspunt v. spoorwegen. Er is
veel handel en nijverheid, een oudheidk. museum v. SCHWAB, d. oude burcht, die thans
tot raadhuis dient, uitmuntende inrichtingen
voor onderwijs, in d. omtrek veel mijnbouw,
een aantal villa's en, 1 KM. bezuiden d. stad,
't schoone Bieler-meer, dat 10 KM. lang, 1 a 4
KM. breed en op sommige plaatsen 77 M. diep
is, door d. forellen-rijke Zihi in d. Aar 't water
afvoert, en merkwaardig is door d. vele overblijfselen v. paalwoningen en door 't eilandje
s. Pierre, waar in 1765 Rousseau woonde.
Biela (wILH. voN), geb. 19 Mrt 1782 te
Roszlau, trad in Oostenr. krijgsdienst, streed
als officier d. oorlogen v. 1805 t. 1815 mede,
en overl. als gepension. majoor te Venetie, 18
Febr. 1856. Hij wijdde al zijn beschikbaren
tijd a. d. sterrekunde, ontdekte in 1826 d. naar
hem genoemde komeet, wier baan hij berekende, en daardoor bewees, dat zij in bijna 7
jaar om d. zon loopt, vond later nog twee
grosze Welte
kometen, en schreef „Di
kraft, oder Theorie der Tangentialkraft" (1836).
is
een
bloeiende
fabriekstad
met
Bielefeld
35 000 inw. in d. Pruis. prov. Westfalen, a.
d. Lutter, a. d. rand v. 't Teutoburgerwoud
en a. d. spoorw. v. Keulen n. Minden. d.
Hoofd-industrie is linnen-spinnerij, -weverij en
-bleekerij, daar gebracht door uitgeweken
Nederlanders in d. Spaanschen tijd. Er zijn
ook, vooral in d. voorstad Gadderbaum, veel
fabrieken v. anderen aard, en in d. nabijheid
der stad een prov. gesticht voor lijders a.
vallende ziekte, een groot diakonessen-moederhuis en op d. Sparrenberg d. oude burcht,
in 1177 door graaf Bernhard von der Lippe
gesticht.
Bielitz is een distr.-hoofdstad met 12 000
inw., in Oostenr. Silezie, a. d. rechteroover der
grensrivier Biala, en a. d. Keizer-Ferdinandspoorw. Er is veel handel in zout, een kweekschool voor onderwijzers en een fraai kasteel
met park.
Biella, is een arrond.-hoofdst. met 12 000
Mw., in d. Ital. prov. Novara, a. d. riv. Cervo
en a. d. spoorw. In d. bovenstad is een fraai,
groot plein, omgeven door arcaden en door
twee prachtige gebouwen : 't Palazzo Civico
en dat v. d. prins della Cisterna. Er is een
bisschopszetel, een seminarie, een bissch.
lyceum en een hoofdkerk met schoone schilderijen. Er wordt laken, linnen en papier vervaardigd, en olie, wijn en zijde verhandeld.
Bielovvs.ki (AUGUST), geb. te Krechswiek
in 1806, studeerde te Lemberg, schreef aanvankelijk oorspronkelijke en uit 't Servisch en
Russisch vertaalde gedichten, en werd bestuurder der Ossolinskische boekerij te Lemberg,
waar hij 12 Oct. 1876 overl. Hij is beroemd
geworden door 't historie-werk „Monumenta
Poloniae historica" (3 dln, 1874—'76).
Bienaime (Lumi), geb. te Carrara in 1795
en overl. 17 Apr. 1878, werd onder d. leiding
v. THORWALDSEN een voortr. beeldhouwer. Hij
leeraarde a. d. school voor Beeldende kunsten
te Florence, en werd in 1844 lid v. d. acad. s.
Luca te Rome. Zijn beroemdste beelden zijn:
„Venus en Amor met d. d-uiven" • „d. Onschuld";
„Telemachus" ;• „Artemis in bad"; „Bacchanten (in 't bezit v. d. kon. v. Wurtemberg)
en „Amor met d. pijlen." d. Meeste dezer
beelden zijn in koper gegraveerd.
Biener, wader en zoon, waren uitstekende
Saksische rechtsgeleerden. d. Vader, CHRIST.
GOTTL. B., geb. 10 Jan. 1748 te ZOrbig, hoogl.
in d. rechten to Leipzig, en daar overl. 13 Oct.
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1828, schreef: „Oommentarii de origins et progressu legum juriumque Germaniae" (2 din,
1795); „Systema processus judiciarii communis
et Saxonici" (4e dr., 2 dln, 1845) en „Opuscula
academica" (2 dln, 1830). d. Zoon, FRIEDR. AUG. B.,
geb. 5 Febr. 1787 te Leipzig, sedert 1810 hoogl.
in d. rechten to Berlijn, en overl. to Dresden,
2 Mei 1861, schreef: , Geschichte der Novellen
Justinians" (1824); ,,Beitrage zur Gesch. des
Inquisitionsprozesses" (1827); „Das Englische
GeschwOrenengericht" (3 din, 1855) en „Wechsel-rechtliche Abhandlungen" (1859).
Bier is d. algerneene benaming voor geestrijke dranken, die door gisting uit aftreksels
v. granen en hop, zonder opvolgende overhaling, bereid worden. Daarom is voor d.
bereiding v. bier een hoofdvereischte, dat d. to
bezigen grondstof suiker bevat, opdat daaruit
d. wijngeest of alkohol kan ontstaan. Bierbrouwen bestaat alzoo hoofdzakelijk in 't
mouten v. graan, 't uittrekken v. 't mout met
water en 't gisten v. 't verkregen aftreksel.
Tot 't mouten gebruikt men gewoonlijk
gerst, soms tarwe of spelt, zelden haver. Doze
bewerking berust op een natuurlijke omzetting v. een der hoofdbestanddeelen v. 't graan,
nl. d. geheele of gedeeltelijke verandering v.
't zetmeel tot diastase, dextrine en suiker.
Ten einde deze verandering to verkrijgen,
wordt 't graan door bevochtiging met water
on matige broeiing (waarbij d. warmtegraad
Met boven 40° C. mag stijgen) tot kieming
gebracht, door welk natuurlijk proces 't onoplosbare zetmeel overgaat gedeeltelijk tot
diastase en dextrine, gedeeltelijk tot druivensuiker (glycose). d. Kieming mag echter slechts
kort duren, zoodat zij door kunstmatige droging (op d. eest), 't eesten, wordt tegengegaan,
zoodra 't ontstaande worteltje op 't punt is
door d. schil v. 't graan to dringen. 't Aldus
behandelde graan wordt mout genoemd en tot
't biorbrouwen tuss. gegleufde ijzeren walzen
of tuss. horizontaal beweegbare en v. kerven
voorziene steenen tot stukjes gebroken of
gemalen. 't Gemalen mout wordt op versch.
wijzen met warm water in d. roerkuip uitgetrokken, waarbij d. reeds gevormde suiker
wordt opgelost en 't nog onveranderde zetmeel door d. aanwezige diastase overgaat tot
druivensuiker on daardoor mede oplosbaar
wordt; hierbij mag echter d. warmtegraad
niet boven 75° C. stijgen. Nadat 't verkregen
aftreksel door bezinking in d. zoogen. onderbak v. d. onoplosbare graandeeltjes bevrijd is,
wordt 't in hooge, koperen, ingemetselde ketels
gekookt, waarbij dan hop, somtijds zoethout,
korianderzaad of andere surrogaten in 't vocht
worden bijgevoegd. 't Koken v. 't aftreksel
geschiedt om 't overtollige water to verdampen on daarbij tevens d. eiwitachtige stoffen
to doen stollen, on alzoo 't vocht helderder
to maken; na 't koken hest d. vloeistof in d.
bierbrouwerij wort. Als d. warmtegraad v. d.
wort door afkoeling op d. koelbakken, tot
ongeveer 12° C. is gedaald, is zij geschikt voor
d. gisting, waartoe zij dan in een groote kuip,
d. geilkuip, met gist, d. zetgist, wordt vermengd,
ten einde d. gisting, d. i. d. gedeeltelijke omzetting v. d. suiker tot wijngeest on koolzuurgas op to wekken en to bespoedigen. Deze
gisting is v. versch. duur, naarmate d. biersoort min of meer spoedig in consumptie gebracht wordt, waarom men hier to lande d.
bieren onderscheidt in versche on belegen
bieren. Uit dit korte overzicht der bierbrouwerij en d. daarbij gebezigde stoffen kan men
opmerken, dat d. hoofdbestanddeelen der
meeste biersoorten zijn: water, wijngeest,
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koolzuur, sulker, dextrine en bitterstof v. d.
hop (lupuline), zoodat v. 't gehalte v. deze
stoffen d. meerdere of mindere deugdzaamheid
v. 't bier afhangt, en deze drank derhalve
een ruim gebied voor vervaisching en bijvoeging v. surrogaten openstelt. 't Meest algemeen in gebruik is 't Beiersch bier, dat volgens wetenschappelijke regelen, in 't winterhalfjaar ook in ons vaderland gebrouwen, en
onderscheiden wordt in winterbier, dat aanstonds na 't brouwen tot gebruik geschikt is,
en zomer- of lager-bier, dat bestemd is om tot
't zomer-halfjaar te blijven liggen. d. Krachtige Engelsche bieren, ale en porter, worden
gebrouwen op mout, dat in drogen staat verpoederd wordt, 't ale en pale-ale to London,
Burton, Glasgow en Leeds, 't porter to Londen
en to Dublin. In Belgie wordt d. zware biersoort faro en d. lichtere lambiek bereid. Hoewel
een deel v. 't voedsel des graans als draf tot
veevoeder gebruikt wordt, gaat toch door 't
brouwen '/4 v. 't zetmeel- en 'ib v. 't eiwitgehalte des graans geheel verloren. 't Gebruik
v. bier dagteekent reeds v. ouden tijd; Diodorus V. Sicili8 vermeldt, dat koning Osiris,
reeds 1960 j. v. Chr. 't bier in Egypte invoerde.
Uit d. schriften v. Archilochos, Aeschylos en
Sophocles blijkt, dat d. Grieken 't bier kenden,
terwijl keizer Julianus dien drank reeds in
een gedicht bezong. (Verg. „Lehrb. der Oberund Untergahrung des Bieres" von A. E.
Muller, 1845). In Europa zijn ruim 40 000 bierbrouwerijen, die ruim 100 millioen HL. bier
leveren.•Hiervan gebruikt jaarlijks ieder bewoner v. Beieren 240 L., v. Belgi8 94 L., v.
Brittanni8 43 L., v. Nederland 37 L., v. Frankrijk 21 L. en v. Rusland slechts 2 L.
Biermann is d. naam v. twee Berlijnsche
schilders : KARL ED. B., geb. 27 Juli 1813, landschapschilder, professor a. d. Berlijnsche academie, schiep veelal grootsche tafereelen uit
't Alpengebied, waar hij vele schetsen verzameld had; zijn meesterwerk is een groot
doek : eon „Avond in 't hooggebergte." GOTTLIEB B., geb. 13 Oct. 1824, historie- en portretschilder, ward in 1878 insgeNks professor a.
d. Berl. acad. Zijn beroemdste stukken zijn:
„Tafereel uit d. Zondvloed"; „d. Dood v. Gustaaf Adolf" en „Episode uit d. slag bij Kunersdorf".
13iernatzki (Jox. cmusTopH), geb. 17 Oct.
1795 te Elmshorn in Holstein, studeerde in
theologie to Jena on to Kiel, was predikant
a. d. Westkust v. Sleeswijk, toen daar d.
ontzeittende overstrooming v. Febr. 1825 zooveel menschen en vee 't leven ontnam,
waarbij hij schitterende blijken v. zelfopofferondo hulpvaardigheid gaf, on ward later predikant to Frederikstad, waar hij 11 Mei 1840
overl. Van zijne novellen on gedichten, die
in 8 dln verzameld, to Altona uitgeg. on ten
deele ook in 't Nederl. vertaald zijn, werden
't meest gelezen: „Die Hallig" (3e dr. 1852);
„Wege zum Glauben" (2e dr. 1852) en „Der
braune Knabe" (2 din, 3e dr. 1882).
Bierstadt (ALBERT), geb. to Solingen in
1830, verhuisde in zijn jeugd met zijn ouders
naar Amerika, maar toonde grooten aanleg
voor 't landschapschilderen, waarom hij to
Dusseldorf kwam studeeren, en Zwitserland
en Itali8 bereisde. In Amerika teruggekeerd,
schilderde hij daar d. indrukwekkende natuurtafereelen uit 't verre Weston met onmiskenbaar talent. Zijn Italiaansche en Amerikaansche landschappen wekten ook op d. Europ.
tentoonstellingen bewondering, 't meest zijn
„Mount Withney in Californie."
Biervliet is een stadje met 2000 haw., in
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't voormalige Staats-Vlaanderen, 't vasteland
v. Zeeland, 6 KM. t. 0. v. Yzendijke, 8 KM. t.
W. V. Ter Neuzen; a. d. Westzijde v. d. Braakman. In 1377 ward d. stad door een watervloed v. 't vasteland v. Vlaanderen gescheiden. Bi.j d. verovering v. Konstantinopel door
d. Franschen, Vlamingen on Venetianen, in
1204, bewezen (volg. d. „Chronyck v. Vlaanderen" v. A. d. Roovere) d. burgers v. Biervliet veel dienst. Keizer Maximiliaan belegerde
Biervliet to vergeefs in 1488. Door 't innemen
v. Sluis in 1604 kwam Biervliet in 't bezit
der Republiek, die d. stad deed versterken,
en d. vestingwerken onderhield tot a. d. Munsterschen vrede. Biervliet is d. geboorteplaats
v. Willem Beukelsz. (Zie op dien naam).
Biesbosch (d.) is een plas, 3 112 vk. geogr.
mijl groot, in 't Z. 0. der prov. Z.-Holland,tuss.
Geertruidenberg en Dordrecht, die 18 Nov.
1421 door een watervloed ontstaan is, waardoor 72 dorpen (onder welke waarschijnlijk
kasteelen on lusthuizen gerekend zijn), werden
vernield, on meer dan 100 000 menschen zouden omgekomen zijn. Er zijn wel 50 eilanden,
met biezen, riot on wilgen begroeid, waarlangs d. Nieuwe Merwede stroomt, die sedert
d. afsluiting v. d. Werkendamsche killen
rechtstreeks in 't Hollandschdiep valt.
Biesius (NicoLAAs), geb. to Gent 27 Mrt
1516, ward in 1558 tot hoogl. in d. geneesk.
to Leuven benoemd. Later word hij lijfarts v.
keizer Maximiliaan II, en hij stierf to Weenen in 1573 (De Chalmot zegt in 1572). Hij
heeft veel gesehreven, zoowel over fraaie
letteren, als over geneeskunde. Zijn werken
zijn vermeld bij de Chalmot, „Biogr. Woordenb." D. III, blz. 86.
Bieslook (Allium Schoenoprasum, L.) is
een uit Midden-Europa afkomstige, ook in
ons vaderland langs rivieren voorkomende,
looksoort met bleek-paarse bloemen, wier
holle priemvormige bladeren, klein gesneden,
als toekruid gebruikt worden.
Biester (JOH. ERICH) ward 17 Nov. 1749 to
Lubeck, waar zijn vader een welvarend
koopman was, geb. Reeds vroeg toonde hij
veel aanleg tot beoefening der wetenschap,
studeerde eerst onder leiding v. Overbeek a.
d. hoogeschool v. zijn geboorteplaats, on legde
zich vervolgens to Gottingen op d. rechten
toe. Te Lubeck wedergekeerd, .zette hij zich
daar als advocaat neder, on arbeidde hij in zijn
snipperuren voor wetensch. tijdschriften. In
1773 vertrok hij naar Butzow, waar hij als
privaat-docent aesthetische en technische voorlezingen hield, en in 1774 doctor in d. rechten
ward. In 1775 legde hij zijn betrekking neder,
en reisde hij naar Berlijn, waar hij in 1776 secretaris en huisgenoot v. d. Pruis. minister Von
Sedlitz ward, en met Gedicke 't Berlijnsche
,Monatschrift" redigeerde. In 1784 ward hij
bibliothecaris a. d. koninklijke bibliotheek on
in 1798 lid der academie to Berlijn. Hij stierf
20 Febr. 1816. Biester gaf deels alleen, deels
met anderen uit: „Berlinische Monatschrift"
(1783—'96' 14 Jahrgange); „Berlinische Blatter"
(1797—'98, 2 Jahrg.); „Neue Berlinische Monatschrift" (1799-1808, 10 Jahrg.); „Barthelemy's
Raise des jungeren Anacharsis" (1790—'93, 7
Thle) en „Abriss des Lebens and der Regierung v. Katharina II," (Berlin, 1797, N. A. 1805).
Hij was een grondig geleerde, een diep denker, dock een heimelijk bestrijder v. 't Katholicismus.
Biestkens (NICOLAAS) VAN DIEST, misschien
aldus genoemd, omdat hij to Diest geb. was,
vanwaar hij naar Oost-Friesland schijnt gevlucht to zijn, is beroemd geworden door eon
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nieuwen druk v. d. Bijbel, dien hij in 1560,
zonder vermelding v. d. plaats der uitgave,
en in 1564 te Emden in 't licht gaf, en die
gelijk d. hoogl. Muller zegt: („Jaarb. voor d.
Doopsgez. gemeenten," 1837) als d. standaard
kan worden aangemerkt der veelvuldige herdrukken v. d. zoogen. Biestkens-bijbel, die
altijd bij d. Doopsgezinden in groote achting
gehouden is. Later is Biestkens misschien v.
Emden n. Amsterdam verhuisd; althans als
hij dezelfde N. Biestkens is, bij wien daar in
1613 't werk v. Claas Claasz. „Copye eons
Briefs of Voorlooper om niet lichtvaardig te
oordeelen" uitgegeven is.
Met, Zie Beetwortel.
Bievzlle (CHARL. HENR. ET . EDM.), geb. 80
Mei 1814 to Parijs, heette eigenl. DESNOYERS,
beoefende d. letterk. en schreef voor 't tooneel. Van zijn stukken, die veelal in samenworking met andere auteurs vervaardigd,
veelmalen opgevoerd en ook in 't Nederl. en
Hoogd. vertaald werden, zijn 't meest bekend: „Le Phare de Brehal"; „La vie de
garcon"; „La gardeuse de dindons" en „Les
deux rats". BIEVILLE overl. 3 Jan. 1880.
Bievre (GEORGE MARECHAL, marquis de),
geb. te Parijs in 1747 en overl. te Anspach in
1792, is vermaard door zijn geestige Calembourgs. Hij diende in 't korps der Mousquetaires, een kon. lijfwacht in Frankrijk, gaf
een treurspel uit: Vercingetorix" (1770); d.
„Almanach des Calembourgs" (Parijs, 1771)
en een blijspel in verzen „Le Seducteur (1783),
dat meermalen met grooten bijval opgevoerd
is. In 1800 gaf Deville to Parijs een verzameling v. zijn geestige antwoorden en calembourgs onder d. titel Bievriana uit.
Biezelingen (CHRISTIAAN JANSZ. V.), in
1558 te Delft geb., bezat groote verdienste als
portret-schilder, wist d. uitdrukking v. 't karakter uitmuntend weder te geven, en slaagde
er zelfs in om portretten naar reeds gestorvenen te schilderen, alsof hij hen levend voor
zich zag. Zoo vervaardigde hij dat v. pries
Willem I, nadat Balthazar Gerardsz. dien vorst
vermoord had, zoo gelijkend, dat geen der
gedurende 't leven v. d. Prins geschilderde
portretten, 't zijne in dat opzicht evenaarde;
d. vervaardiging v. dit portret was hem door
d. Staten-Generaal opgedragen. Terwijl hij
eens met zijn vrouw en twee kinderen eenige
vrienden a. boord v. een naar Spanje vertrekkend schip bezocht, ward terwijl zij vroolijk
bijeen waren, 't anker gelicht en 't gezin genoodzaakt d. reis made to maken. Te Madrid
vond hij echter veel work, hij ward er hofschilder on bleef er tot d. dood zijner vrouw. In
't vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich
to Middelburg, waar hij in 1600 overl.
Biezen noemt men versch. soorten v. 't
tot d. nat. fam der Cypergrassen behoorende
plantengesl. Scirpus, dat ook in ons vaderland
ruim vertegenwoordigd on vooral op vochtigen of moerassigen grond, of langs slooten,
vaarten on rivieren aangetroffen wordt. d.
Biezen behooren tot d. gewassen, die d. veehouder ongaarne op d. weide ziet, wijl zij
een zeer slecht voeder zijn voor 't vee, on to
gelijker tijd een bewijs leveren v. d. min gunstigen toestand v. d. grond. Toch zijn d. biezen nuttig, wijl ze gedroogd, tot 't vervaardigen v. vlechtwerk voor stoelen on allerlei
matten dienen. Voornamelijk wordt hiertoe
d. Scirpus lacustris L. gebruikt, wier stengels
dikwijls 2 M. lang zijn, on niet zelden tot
duimsdikte aangroeien. Zij zijn v. binnen
sponsachtig on daardoor zeer buigzaam, maar
to gelijker tijd zeer taai. In sommige streken
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v. Duitschland maakt men v. dit binnenste
gedeelte lampenpitten. d. Geslachten Bloembies (Juncus) en Veldbies (Luzula) behooren
niet tot d. fam. der Cypergrassen, maar tot
die der Russchen (Juncaceon). Van al daze
geslachten zijn ruim 20 soorten bij ons inheemsch.
Bifrost is in d. Noordsche mythologie d.
regenboog, d. small°, beweeglijke, maar sterke
brug, die d. gemeenschap vormt tuss. d. aarde
on Walhalla, 't verblijf der goden. d. Goden
gingen langs daze brug naar d. rechterstoel
a. d. Urdarbron, on d. gesneuvelde holden
werden daarover door d. Walkyren naar Walhalla geleid. BIFROST was alzoo bij d. Skandinaviers, wat IRIS bij d. Grieken was.
Bigamie is 't aangaan v. een tweeds huwelijk, voor d. ontbinding v. 't eerste. d.
Meeste volken, ook d. Romeinen, hebben d.
bigamie gestraft, en dit geschiedt vooral in
een Christelijken staat, waar d. heiligheid v.
d. echt op godsdienstige on zedelijke voorschriften berust. In d. meeste nieuwere wetgevingen wordt d. bigamie als een crimen
sui generis gestraft. d. Fransche Code Penal
straft die met tijdelijken dwangarbeid. Draagt
d. andere partij bij 't aangaan v. 't huwelijk
kennis v. 't nog niet ontbonden zijn v. een
vorig huwelijk, dan wordt die als medeplichtig a. bigamie veroordeeld. 't Strafbare tweede
huwelijk kan wel door d. rechter nietig verklaard worden, maar niet in dien zin, dat 't
voor d. onschuldige partij, voor d. kinderen,
als die er zijn, of voor derden, die 't huwelijk
ter goeder trouw als wettig beschouwden,
als niet bestaan hebbende geacht wordt of
ongunstige rechtsgevolgen heeft.
Bigari (viTToalo), in 1692 to Bologna geb.
en in 1776 gest., onderscheidde zich vooral
door zijn schilderwerken to Carpi on to Rimini.
BIGARI wist zekere waardigheid in d. samenstelling met een schitterend koloriet te vereenigen, doch had 't gebrek v. d. draperi8n
to scherp to plooien. Met Orlandi schilderde
hij 't plafond der zaal in 't paleis Aldobrandini, met zulk een bijval, dat hem ook dat
der galerij Ramuzzi opgedragen word. Te
Faenza, Milaan on Turijn vindt men zijn werken; onder d. baste telt men d. voorstelling
v. „d. Verloren zoon". In 1765 versierde hij
d. grooten koepel, benevens d. kapel der
Madonna della Guardia bij Bologna met schilderwerken. Zijn drie zonen hebben zich alien
a. d. kunst gewijd; een hunner, FRANCISCO B.,
vestigde zich to s. Petersburg als bouwmeester, waar hij tot 't einde der 18e eeuw in
aanzien was.
Bigge.krzzid (Hypochoeris), heat een plantengesl. uit d. fam. der samengesteldbloemigen.
Een soort daarvan, bij ons inheemsch, 't
langwortelig biggekruid (H. radicata) gelijkt op
d. paardebloem, wordt gaarne door 't vee
gegeten, en heat in onze N.-provinci8n herfstof etweibloem.
Biggleswade is een stad met 18 000 inw.
in 't Eng. graafs. Bedford, a. d. Ivel, een tak
v. d. Ouse, on a. d. Great-Northern-railway.
Er komt voorn. graan ter markt.
Bigio (MARC ANTON FRANCIA), 00k FRANCIABIGIO genoemd, ward to Sienna geb. In jeugdigen leeftijd ontving hij onderwijs v. M. Albertinelli, later v. A. del Sarto, met wien hij
gemeenschappelijk werkte, on zeer bevriend
was. d. Fresco's uit 't leven v. Johannes d.
Dooper in 't klooster v. 't gezelschap dello
Scalzo ; d. schilderijen in d. voorhof der Servitenkerk on d. meubel-versieringen in 't paleis
Borgherini to Florence zijn op die wijs be-
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werkt. Zijn schilderijen zijn echter niet zoo
waardig als die v. del Sarto, welke in d. uitdrukking der figuren bevalliger zijn. Toch
teekende hij voortreffelijk, vooral 't naakt.
Vasari roemt hem ook wegens zijn kennis der
doorzichtkunde en zijn ongemeene vlijt. Zijn
in d. Annunciata to Florence berustende schilderij „d. Verloving v. Maria" is onvoltooid
gebleven. In d. kon. galerij to Dresden vindt
men d. voorstelling v. „David en Bathseba",
die door Bigio geschilderd is, doch a. del
Sarto wordt toegeschreven, welke schilderij
door Vasari zeer geroemd wordt. Een ander
daar aanwezig stuk v. Bigio stelt een a. een
boom hangend lijk voor, dat twee pijlen in d.
Borst heeft, terwijl een jonkman gereed staat
er een derden op af to schieten. Dit onderwerp is met nog veel beelden verrijkt en
heeft, om er d. verklaring v. to vinden, veel
stof tot schrijven gegeven. Volgens Della
Valle bloeide hij nog in 1530; anderen meenen
dat hij in 1525 in 42-jarigen leeftijd gestorven
is. Eenigen melden, dat Bigio, bij 't beschouwen
der werken zijner groote tijdgenooten moedeloos geworden, anderen, dat hij •bij 't zien
der s. Cecilia v. Rapha61, uit spijt v. nimmer
zulk een hoogto te zullen bereiken, gestorven
is. Er is veel naar zijn werken gegraveerd,
o. a. twee platen naar zijn voorstellingen uit
't leven v. Johannes d. Dooper.
Bignon (LOUIS PIERRE ED. DE), geb. 3 Jan.
1771 te Guerbaville, in 't Frans. depart. Seineinferieure, studeerde to Parijs, maar maakte
zich door dagblad-artikelen verdacht bij d.
Jakobijnen t en nam om een vervolging to
ontgaan, dienst als gewoon soldaat. Onder 't
Directoire werd hij echter legatie-secretaris,
en steeg nu spoedig tot hoogen rang in d.
staatsdienst, zoodat hij onder Napoleon keizerlijk commissaris achtereenvolgens te Berlijn, in Oostenrijk, to Warschau en to Wilna
was, en meermalen moeilijke zendingen vervulde. Na d. slag bij Waterloo teekende hij
als minister v. Buitenl. zaken d. tweede capitulatie v. Parijs. Volgens d. door Napoleon
in zijn testament uitgedrukten wensch schreef
BIGNON een „Histoire de France, depuis le 18
Brumaire jusqu'a 1812" (11 dIn, 1827—'38).
Onder d. Bourbons maakten zijn debatten in
d. Kamer v. Gedeputeerden en zijn staatkundige vlugschriften veel sensatie, en na d. Juliomwenteling v. 1830 werd hij weder minister
v. Buitenl. zaken, en hij overl. als pair v.
Frankrijk, 5 Jan. 1841. Van d. bovenbedoelde
staatk. schriften zijn voor d. geschiedenis 't
belangrijkst: „Des Proscriptions" (3 din, 1820);
„Du Congres de Troppau" (1821) en „Les
cabinets et les peuples" (1822).
Dignoniaceen heat een familie v. tweezaadlobbige planten, die in 400 soorten ranke
boomen on klimheesters, meest met sierlijke,
kleurige bloemen omvat. 't Voornaamste geslacht dezer familie heat Bignonia of Trompetbloem, waarvan d. meeste soorten slingerplanten in d. wouden v. tropisch Amerika
zijn. d. Bloemen hebben een vijfdeeligen kelk
en een bloemkroon met lange buis on klokvormigen zoom. B. aequinoctialis L. heeft groote
gele bloemen; B. capreolata L. is een schoone
immergroene klimplant, die in 't Zuiderdeel
der Vereen. Staten veel tegen muren opgeleid wordt, en door d. inwendig gele, uitwendig donkerroode bloemen een waar sieraad
is; B. grandifolia, in Venezuela thuis behoorend, schiet zeer lange takken, draagt purperroode bloemen, en levert 't hooggeschatte
zoogen. wit ebbenhout.
Bigorre is een schoone bergstreek in 't
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v. Frankrijk, in 't dep. Hautes PyrenOes. Over een lengte v. 10 en een breedte
v. 3 geogr. mijl wisselen hier hooge bergtoppen, diepe dalen, bruisende bergstroomen en
Keefe bronnen, zooals to BagnOres, Bareges
en Cauterets elkander af. Op d. berghellingen
groeit d. vermaarde Bigorre-wijn. 't Was vroeger een graafschap, waarvan TARBES d. hoofdst.
was, en dat in 1607 door Hendrik IV a. d.
Fransche kroon gehecht werd.
Rigsby (ROBERT), geb. to Castle Gate bij,
Nottingham in 1806, schreef veel dichterlijke
en oudheidkundige werken, die veel gelezen
warden. Van 1860 tot zijn dood (27 Sept. 1873)
genoot hij v. koningin Victoria een jaargeld
v. 100 p. st. Zijn voorn. werken zijn: The
Triumph of Drake" (1829); „Miscellaneous
poems and essays" (1842); „Visions of the
times of old" (1851); ,Irminsula or the great
Pillar" (1864) en „Memoir of the order of
s. John of Jerusalem" (1869).
Bihar is een Hongaarsch comitaat, 201
vk. geogr. mijl groot met 420 000 bew., meest
Wallachen. 't Is a. d. Oostzijde door d. Karpathen v. Zevenbergen gescheiden, on wordt
v. d. KOrOsj doorstroomd. 't Oostelijk deal,
uit uitloopers on hellingen der Karpathen
bestaande, is gezond, maar 's zomers heat en
's winters zeer koud ; 't dal v. d. Kortisj is
gezond on vruchtbaar, maar 't overige Westelijk deal is moerassig en ongezond. Graan-,
tabaks- on wijnbouw, paarden-, schapen- en
varkensfokkerij on vooral ook d. arbeid in d.
koper-, lood- on ijzermijnen vormen er d. bestaanmiddelen.
Bihar of Behar, in 't Sanskriet Viharce
geheeten, on ter onderscheiding v. Behar ('t
oude Magadha a. d. Ganges) door d. Britsche
regeering Gayah genoemd, is een district in
't Britsch-Ind. presidentschap Bengalen, 222
vk. geogr. mijl groot, met twee millioen
bew. 't Is er 's zomers geweldig heat, maar
d. bodem is bijzonder vruchtbaar in rijst,
suiker, katoen, opium, tabak, indigo on arekanoten. Landbouw on weverij zijn er d. hoofdbedrijven. d. Tegenw. hoofdstad is Gayah met
70 000 inw. on een Vishnoe-tempel, waar
jaarlijks honderdduizenden bedevaartgangers
komen. d. Oude hoofdst. Bihar telt 44 000 inw.
Dij, lionigbij (Apis mellifica, L.). d. Bijen
behooren tot d. fam. der Honiggaarders (Anthophila) onder d. vliesvleugelige insecten (Hymenoptera), waartoe ook d. wespen on mieren
behoofen, on tot 't gesl. Apas, dat tegenw.
alleen d. gewone bijen met hunne aanverwante uitlandsche soorten bevat, doch bij
Linnaeus een veel grooteren omvang bezat.
Behalve d. mannelijke, pommels, on d. vrouwelijke, koninginnen, bestaan er werkbijen, zoogen.
geslachtloozen, eigenlijk onvolkomen gebleven
wijfjes, 'tgeen Schirach 't eerst ontdekt heeft.
Een zwerm bestaat ten hoogste uit 20 000
werkbijen, 600 a 800 hommels en een koningin.
d. Hommels zijn grooter dan d. werkbijen,
hebben een grooten ronden kop met groote
samengestelde oogen; hun ontbreekt d. angel;
't borststuk is bij hen zeer harig en d. buik
ronder dan bij d. koningin; d. achterpooten
zijn ongeschikt voor 't inzamelen v. stuifmeel.
d. Werkbij is zwartachtig bruin met grijsgele
Karen bedekt en een grauwe dwarsstreep a.
d. grond v. eenige ringen v. 't achterlijf. Haar
wapen is een angel. Bij d. koningin zijn d.
vleugels betrekkelijk korter dan bij d. hornmels en werkbijen; deze bedekken 't achterlijf
niet geheel ; haar kop is driehoekig; hare oogen
raken elkander niet aan boven op 't hoofd;
't einde v. 't achterlijf is puntig en met een
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angel gewapend; hare achterpooten zijn ongeschikt voor 't inzamelen v . stuifnieel. d.
Koninginnen zijn volkomen ontwikkelde wijfjes; als maskers of larven hebben zij een
overvloediger en beter voedsel genoten en
zijn zij in grootere cellen overgebracht en opgekweekt. d. Hommels werken niet; d. paring
geschiedt buiten d. korf in d. vlucht; volgens
Huber blijft d. mannelijke roede bij d. scheiding in d. koningin en sterft d. hommel spoedig na d. paring. Bovendien ontstaat tegen 't
einde v. d. Zomer een algemeene vernielingsoorlog tegen d. hommels ; zij worden dan door
d. werkbijen gedood of verjaagd.
Van 't aanwezen der koningin hangt alles
af; zoolang zij bestaat, gaat d. inzameling
voort; sterft zij, dan nadert d. ondergang v.
d. korf, wijl d. zwerm uit elkander raakt. d.
Bijen beminnen d. stilte, warmte, droogte en
zindelijkheid, en willen vooral niet door rook
gehinderd worden. Stoort men hen niet, dan
doen zij niemand leed; doch hindert men hen
door bijv. sterk riekende bloemen bij hen te
brengen, of door hen bezweet te naderen,
welke lucht zij niet kunnen verdragen, dan
steken zij geweldig. Onderzoekingen hebben
geleerd, dat 't gif der bijensteek uit geconcentreerd mierenzuur bestaat, zoodat geest v.
salmiak 't beste tegengif is. Vochtige aarde,
't opleggen v. koolbladeren, zuring of peterselie zijn ook geschikt, om d. stekende zwelling te verzachten. In d. korf is d. lucht bijna
even zuiver als daarbuiten, 'tgeen Huber toeschrijft a. een luchtstroom, een luchtverversching, een gevolg v. d. trillende beweging
der vleugels v. d. bijen in 't benedendeel v. d.
korf, welke men bij zeer warme zomerdagen
ook zelfs daarbuiten kan waarnemen.
d. Cellen in een korf zijn verschillend v.
grootte on gedaante. Er zijn drie soorten : die
voor d. werkbijen zijn 't kleinst; grootere
dienen tot uitbroeding der hommels, en d.
grootste, langwerpig rond gevormd, zijn voor
d. koninginnen. d. Eerste zijn of tot broeding bestemd of voor d. honig; d. laatste
dienen alleen tot broeding. d. Koningin legt
in elke tot broeden bestemde cel den ei; wanneer zij bij vergissing twee eieren in een cel
gelegd heeft, halen d. werkbijen 't overtollige
daaruit. Gedurende d. geheelen zomer legt zij
30 h 40 000 eieren; 2/3 hiervan komen in d.
kleine cellen en zijn dus voor d. werkbijen,
1/3 voor d. hommelcellen en slechts 12 h 14
eieren voor d. aanstaande koninginnen. d.
Warmte doet d. eieren in 3 h 4 dagen uitbroeden. d. Jonge dieren zijn eerst maskers,
die door d. bijen gevoed worden. Na acht
dagen veranderen zij in poppen; dan sluiten
d. werkbijen d. cellen, met was toe en komt
na 14 dagen d. jonge bij te voorschijn, die
onmiddellijk als nuttig lid in d. maatschappij
wordt opgenomen. Als d. jonge bij hare cel
verlaten heeft, wordt doze door d. werkbijen
schoon gemaakt, en a. d. moederbij overgelaten om er weder een ei in te leggen. Wordt
aldus d. troep te groot en d. korf overbevolkt,
dan ontstaat er een nieuwe zwerm. Bij goede
korven heeft 't zwermen in Mei, Juni en Juli
plaats. Dit zwermen geschiedt op 't midden
v. een zonnigen dag, en steeds door d. oude
koningin, kort nadat zij d. eieren gelegd heeft,
waaruit d. nieuwe koninginnen moeten voortkomen. Zij wordt door d. haar omgevende
werkbijen geleid naar een voorafgekozen geschikt verblijf, maar wisjl zij moeilijk vliegen
kan, zet zij zich op weg daarheen op een boomtak, waar d. werkbijen zich om haar samenhangen, en d. geheele kolonie door d. bijen.
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houder gemakkelijk in een ledigen korf opgevangen wordt. d. Eerst uitkomende jonge
koningin tracht met haar angel door 't deksel
der cellen heen hare zusters te dooden. Komen
er twee koninginnen uit, dan ontstaat tuss.
haar een gevecht op leven en dood, zoodat
altijd slechts een koningin in d. korf blijft.
In 't begin v. 't voorjaar legt d. moederbij
geen andere eieren, dan die, waaruit werkbijen zullen te voorschijn komen ; d. eieren
waaruit d. hommels ontstaan, worden later
gelegd, in April en Mei, en wel achter elkander.
Kort daarop volgen koninginne-eieren. d. Cellen,
waarin deze gelegd worden, hangen als druipsteenen a. d. rand der honigraten.
't Eerste werk v. d. nieuwen zwer m is, dat
zij 't voorwas (propolis) vergaderen. Zij halen
dit voornamelijk uit d. dennen, iepen en
berken. Met deze harsachtige stof maken zij
eerst d. reten v. d. korf dicht.
Hierna maken zij d. wastafels. Men meende
voorheen, dat d. bijen tot 't maken v. was
't pollen of stuifmeel der bloemen gebruikten;
dat haar dit om 't lichaam bleef zitten, en.
't alzoo naar d. korf kwam, doch 't is bewezen, dat was een afscheiding v. honig is, die
in zeer dunne, doorschijnende plaatjes bij d.
plooien tuss. d. ringen v. d. buik der werkbijen uitzweet.
Bij 't maken der waskoeken beginnen zij v.
boven af te werken, en gaan zoo naar beneden voort. Deze koeken bestaan uit zeshoe.
kige cellen, die a. weerszijden geplaatst zijn
en waterpas liggen, waartuss. zooveel ruimte
gelaten is, dat twee bijen er tegelijk tuss.
door kunnen kruipen. Een korf bevat ongeveer 50 000 cellen, waarvan 30 000 voor d.
honig en 20 000 voor d. jongen dienen. Als
een korf tegen d. winter 13 1/2 KG. weegt, zonder 't buitenste omkleedsel, kan men er geen
honig a. ontnemen. d. Bijen worden geacht
21/2 KG., d. koeken 1 KG., en d. honig 10 KG.
te wegen.
Bijen kunnen geen koude verduren; daarom
moeten d. korven warm gehouden worden,
en worden zij in Nederland met stroo overdekt. d. Gedaante der bijenkorven is zeer verschillend. In Toscanen heeft men langwerpig
vierkante korven. In Zwitserland in 't Haslithal vierkante, rustende op vier pooten. In
Spanje heeft men korven v. kurk. Hiertoe
wordt een schijf v. d. kurkeik uitgehold, zoodat er alleen d. bast of eigenlijke kurk overblijft, en v. onder en v. boven met kurk toegemaakt. Kurk is bijzonder geschikt voor
bijenkorven, want kurk is een slechte warmtegeleider, en beschut tegen warmte zoowel als
tegen koude. Daarenboven zijn deze korven
licht en gemakkelijk te vervoeren. In Spanje
geschiedt dit met ezels. Men zet a. elke zijde
v. d. ezel vijf korven op elkander, en kan
alzoo zeer groote reizen met d. bijen afleggen,
wijl d. ezel door zijn gelijkmatigen, vasten
tred tot 't vervoeren v. bijen bijzonder geschikt is. Men reist dan des nachts; met 4t
opgaan der zon worden d. bijenkorven v. d.
ezel afgezet, en d. gaten geopend, die des
avonds weder worden toegemaakt, en zoo reist
men voort, elken nacht 7 uur afstands afleggende. Bij deze wijze v. vervoeren lijden d.
bijen niets. In Gascogne gebruikt men korven
v. gebakken aarde.
Lombard heeft korven vervaardigd en afgebeeld, waaruit men d. was kan halen zonder
d. bijen te dooden. Op vele plaatsen gebruikt
men houten korven, die wegens d. goedkoopte
en lichtheid ook bij ons aan to bevelen zouden zijn, als zij beter tegen koude beschutten.
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Tegenwoordig gebruikt men veel langwerpig
vierkante bijenkasten, 75 cM. hoog, 50 cM.
diep, en 26 cM. breed, waarin ramen met
honigraten zoo geplaatst zijn, dat zij gemakkelijk in- en uitgenomen kunnen worden.
Wie bijen wil houden, moet vooreerst met
d. streek wel een half uur in d. omtrek te
rade gaan, om daaruit d. meerderen of minderen overvloed v. voedsel op te maken, en
ten tweede dient hij op 't meer of min wisselvallige v. 't weder te letten. d. Beste plaatsing
v. d. bijenkorven is tegen 't Z.-0.; d. bijen
ivillen gaarne Oostwaarts staan, om d. vroege
morgenzon to hebben, die voor haar d. beste
is; des morgens doen zij meer op dan verder
op d. dag. d. Plaats, waar zij staan, moat
ook tegen d. wind beschut zijn: 10 wegens 't
gevaar v. omwaaien, 20 omdat d. bijen anders
bij 't uitvliegen reeds vermoeid zijn, en 30
voorn., omdat d. bijen anders, wanneer zij
beladen to huis komen, d. korven met moeito
kunnen bereiken, wijl d. vracht, die zij dragen, naar evenredigheid hunner grootte, zeer
aanzienlijk is. Ook dienen zij niet in d. nabijheid v. groote wateren to staan, doordien zij
daarin bij sterken wind, des avonds zwaar
beladen, zouden kunnen omkomen.
Als men d. honig verlangt, doodt men d.
bijen ; men doet ze dan meest verstikken.
Daze handeling is wreed, en daarom hebben
velen zich daartegen verzet; toch is 't dooden
der bijen noodzakelijk• wil men d. bijenkorven
in goeden staat houden, dan moat men een
deel opofferen. Zij vermenigvuldigen sterk,
verdriedubbelen soms in een jaar, als dit gunstig geweest is. Vermenigvuldigen nu d. bijen
al to zeer, en volgt er een onvruchtbaar jaar,
gelijk dikwijls 't geval is, dan bestaat or
geen verhouding tuss. d. bevolking on d. middelen v. bestaan; or ontstaat hongersnood, en
d. bijen gaan a. 't plunderen; zij nemen met
geweld een anderen korf in, om v. d. honig
to leven; er geschieden moorddadige gevechten, waarin vele op 't slagveld blijven, en
d. zegevierende partij, 'tzij i. aanvallende of
verwerende, voedt zich met d. reeds gemaakten
honig, on alzoo wordt dan 't evenwicht hersteld. Is er eon bijzonder vruchtbaar jaar geweest, waarin d. bijen zeer zijn vermenigvuldigd, dan is 't noodzakelijk er eenige to
dooden, om daardoor d. geheele vernietiging
v. een volgenden oogst to voorkomen. Volgt
er eon middelmatig jaar, zoo heeft men wel
niet voor plundering to vreezen, doch d. bijen
kunnen niet genoeg bloemen vinden, om eon
goeden honigoogst to maken. Men zal dus
bijna altijd eenige bijen moeten dooden, en er
slechts zooveel behouden, als men kan berekenen, dat door d. omstreek gevoed kunnen worden. Wie tegen 't dooden v. d. bijen 't sterkst
hebben geijverd, en ze in 't leven hebben behouden, zijn er 't slechtst bij gevaren.
Vele deelen v. ens land zijn zeer geschikt
voor d. bijenteelt, vooral die, waar veel boekweit on koolzaad verbouwd wordt. d. Bijen
azen in 't voorjaar op d. bloemen, vooral der
wilgen, dan op 't koolzaad on daarna op d.
boekweit. d. Laatste groeit op zandgrond en
't koolzaad op klei, zoodat 't noodzakelijk is,
d. bijen te verplaatsen. d. Bijenteelt is v. groot
belang, omdat zij a. vele geringe lieden eon
bestaan verschaft, en met ander work gepaard
kan gaan.
d. Bijen worden gehouden om d. honig en.
't was. 't Was schijnt d. oppervlakkigen waarnemer 't minst v. waarde, en echter is dit 't
zekerste voortbrengsel. 't Wordt in 't najaar
to gelijk met d. honig vergaderd; d. voorjaars-
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oogst v. was is minder in gebruik; 't was,
dat 't kortst in d. korven is geweest, wordt
echter 't duurst betaald, on dus heeft men in
die streken, waar men d. voorjaarswas niet
verzamelt, geen voordeel dan dat v. 't dooden
in d. korven. 't Wegnemen. v. 't voorjaarswas
is ook nuttig, want in 't voorjaar zijn d. onderste deelen der raten min of meer door
vochtigheid of insecten aangedaan, en hierdoor hebben d. bijen dan langer tijd noodig
om die of te knagen on to herstellen, dan om
nieuwe to maken. 't Verzamelen v. 't voorjaarswas geschiedt 10 b, 11 weken vOOrdat d.
bijen beginnen te zwermen, dus wanneer zij
in hun grootste werkzaamheid zijn. d. Inzameling kan plaats hebben in korven v. allerlei
gedaante. Men moat alleen d. ledige raten
wegnemen, en vooral zorgen, dat d. plaatsen,
waar 't broedsel huisvest, niet beschadigd
wordt. Bij zware korven vindt men ook wel
raten met honig; deze moeten dan afzonderlijk
gehouden worden, want d. droge raten zijn
bij d. kooplieden 't meest geacht. Van d. zware
korven neemt men 5 k 6 HG. was weg. Bij
een ongunstigen zomer neemt men uit d.
korven, die d. meeste bevolking verloren hebben, 't meeste was weg, want als men a. deze
kleine familie slechts zooveel laat, als zij
voor hun broedsel noodig hebben, dragon zij
ook zorg voor d. geheelen korf.
In Frankrijk is d. wijze v. Lombard, om was
in to oogsten veel in zwang. Men heeft hiertoe
noodig een rookvat v. aardewerk en een werktuig, dat tegelijk mes on doos, tot 't inhouden
v. 't vuur, is. 't Deksel is gewelfd, en als een
doorslag met gaten voorzien; bij d. greep is
een opening, waar 't vuur in d. messen wordt
gebracht. d. Opening is bij d. greep zoo geplaatst, dat alles door d. eene hand kan worden bestuurd. d. Messen zijn 3 dM. lang en a.
beide zijden scherp tot a. d. punt. Wijl deze messen dikwijls warm gemaakt worden, moeten
zij v. staal zijn, en niet warmer worden gemaakt dan noodig is om een goede snede to
nemen. 't Beste rookmiddel is gedroogde koemest, zoo fijn gemaakt, dat men die in 't
rookvuur kan aansteken; zij moot echter niet
ontvlammen. d. Bijenhouder doet met d. eene
hand d. korf iets overhellen, on met d. ander°
hand brengt hij 't rookvat onder 't overhellende deel; d. bijen nemen dan d. vlucht naar
boven; hij keert nu d. korf 't onderste boven,
on snijdt snel, doch voorzichtig, 't was tot a.
't broedsel toe uit; keeren eenige bijen v.
boven terug, dan verwijdert hij ze weder met
eenigen rook.
d. Honig is zeer verschillend in hoedanigheid. Daze kan afhangen v. d. planten, waaruit d. bijen die halen; boekweit bijv. geeft
fraaie was, overvloedig honig, maar deze is
altijd bruin; die op d. heide gewonnen wordt,
is lichter v. kleur, doch minder aangenaam
v. smaak, en heeft een sterken geur. d. Grieken en Romeinen wisten dit ook reeds. d. Honig
v. d. Hymettus, ook v. d. Hyblaische heuvelen, was bij hen zeer geacht; zij haalden
dezen tot voorbeeld aan als zij iets voortreffelijks wilden uitdrukken. d. Honig v. Thymus
was volgens Vergilius d. beste; doch later
heeft men ontdekt, dat dit niet d. Thymus,
maar d. Saturga Capitata was ; deze honig
wordt nog v. deze plant verzameld in Juli en
Aug. en is bekend onder d. naam v. mielte di
Saturno ; een andere soort beet mielle cii fiori,
doch is minder in waarde. 't Duurst wordt d.
honig betaald, die blond is, aangenaam v. geur,
zeer zoet en niet d. brandigen smaak nalaat,
welke d. inlandsche kenschetst. Pogingen, om
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(1. honig v. dien onaangenamen geur en kleur
te ontdoen, zijn tot dusverre niet gelukt.
In Moldavia en d. Ukraine bereidt men uit
d. honig een soort v. suiker, die zeer vast en
sneeuwwit is; d. fijnstokers stellen d. honig in
een houten vat gedurende drie weken bloot
a. d. vorst, maar dekken ze tegen zon en
regen.
d. Bijen hebben vele vijanden : d. bruine beer
en d. das zijn zeer belust op honig; onder d.
vogels verslindt d. bijen-eter (merops apiaster)
d. bijen in d. vlucht, en aast d. honig-koekoek
op d. larven en poppen; onder d. insecten
trachten d. horzels, wespen en mieren in d.
korf te dringen, en richt vooral d. wasmot
groote verwoesting in d. cellen aan.
Behalve d. gewone Bij, behooren tot dit geslacht d. Apis ligustica SPIN., in Italie en d.
Griekschen Archipel; Apis unicolor LATR., op
Madagascar en Bourbon, die groenen honig
levert; Apis indica F., in Bengalen; Apis fasdata LATR., in Egypte, die jaarlijks v. 't N. n.
't Z. vervoerd wordt; Apis Adansonii LATR.,
in Senegal, en Apis Peronii LATR., op Timor.
Aristoteles en Plinius hebben in d. oudheid
1. bijen beschreven ; in d. nieuweren tijd:
Swammerdam „Bijbel der natuur"; Reaumur
„MOmoires pour servir a l'Histoire des Insectes"i Huber „Nouvelles observations sur les
Abellles" (2 vol., Paris et Geneve, 1814); Vogel
„Handbuch der Bienenzucht" (1879); Berlepsch
,Abrisz der Bienenzucht" (4e dr. 1882) en
Dzierzon „Rationelle Bienenzucht" (1878).
Bijbel heet d. verzameling onzer gewijde
boeken, vooral sedert d. kerkvader Chrysostomus deze bij voorkeur 16c titpla (d. boeken)
noemde, vanwaar 't Lat. woord Biblia en ons
Bijbel is ontstaan. d. Bijbel wordt door d.
Christenen veelal Gods Woord genoemd. Bij
d. Joden werden d. gewijde boeken meestal
cl. Schrift, d. Schriften, ook wel d. Heilige
Schriften genoemd, welke benaming door d.
Christenen ook a. 't N. Testament is gegeven.
d. Geschreven wet v. Mozes werd door d.
Israolieten ook genoemd 't Boek des Verbonds
(Ex. XXIV : 7) en wijl 't Evangelie 't Nieuwe
Yerbond wordt geheeten (Matth XXVI : 28)
worden d. bijbel-boeken mede onderscheiden
in Boeken des Ouden en des Nieuwen Verbonds of des Ouden en Nieuwen Testaments,
wijl 't Grieksche woord verbond (dta,9.4;eq) in d.
Vulgata meermalen door testamentum is vertaald, dat bij d. latere Latijnsche schrijvers
in d. beteekenis v. wetbedeeling voorkomt. d.
Joden waren gewoon, d. boeken des 0. V.,
waarschijnlijk door Ezra 't eerst tot een geheel
verzameld, in 3 deelen to onderscheiden : d.
Wet (d. Thora), d. .Profeten en d. (overige)
boeken (zooals d. Psalmen en 't boek Job); of
ook deze beide laatste afdeelingen tot een
brengende, d. Wet en de Profeten (Matth. V : 17).
Daze boeken zijn, met uitzondering v. eenige
Chaldeeuwsche stukken (bijv. in d. boeken v.
Ezra en Daniel), in d. Hebreeuwsche taal geschreven. Een Grieksche vertaling werd daarvan te Alexandria vervaardigd, volgens bericht bij Josephus (Ant. Jud. 1. XII c. 2), op
last v. Ptolemaeus Philadelphus, door 72 geleerde Joden, welke overzetting daarom d.
Septuaginta of „der zeventig" heet. d. Volgorde
der boeken volgens d. Septuaginta, die door
d. Christenen behouden is, was anders dan d.
in Palestina gebruikelijke, en bevat eerst d.
geschiedkundige, dan d. dichterlijke, eindelijk
d. profetische boeken. Aan deze verzameling
werden nog andere geschriften, in d. Grieksche taal opgesteld, toegevoegd (zooals Judith,
II.
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Tobias, Jezus Sirach, 't boek der Wijsheid en
d. boeken der Makkabeen), die, als niet voor
openlijk godsdienstig gebruik bestemd, apocryphe (verborgen) boeken werden genoemd.
d. Oostersche kerk sloot deze op d. kerkvergadering te Laodicea, in 360, v. d. Canon of
lijst der H. S. uit, welke als regel voor geloof
on leven erkend en in d. kerken voorgelezen
werden; d. Westersche kerk nam ze daarentegen sedert d. kerkvergadering to Carthago,
in 397 daarin op, en d. kerkvergadering to
Trente heeft ze voor d. Roomsche kerk daarin
behouden (Decr. Conc. Trid. Sess IV). Luther
nam ze in zijn Bijbelvertaling mede op, wijl
die wel niet met d. H. Schrift gelijk to schatten, doch evenwel nuttig zijn om te lezen. d.
Overige protestanten hebben ze bij d. vertaling der H. Schrift niet opgenomen, of in
sommige uitgaven als een aanhangsel daarachter geplaatst. d. Boeken des N. Verbonds,
oudtijds in 't Evangelie en d. Apostolische
brieven onderscheiden, waren in 't toen algemeen gebruikelijke Grieksch, maar met Hebreeuwschen en Arameeschen invloed, oorspronkelijk voor verschillende personen of
gemeenten geschreven, en werden eerst allengs
bijeenverzameld. Eusebius (Hist. Eccl. III: 25,
V1 : 25) is d. eerste, die uitvoerig v. zulk een
verzameling bericht geeft. In 't laatst der 4e
eeuw was die verzameling in haren tegenwoordigen omvang vastgesteld, en in d. 5e
eeuw schier algemeen in d. kerk aangenomen;
waarbij men eenige geschriften uit d. 2e en
3e eeuw, die bij sommigen ingang hadden
gevonden, als Apocryphe boeken v. die verzameling uitsloot.
d. Joden maakten in hunne H. S. reeds afdeelingen ten gebruike bij 't voorlezen in d.
Synagoge (Paraschen en Haphtharen), en d.
diaken Euthalius to Alexandria voerde in 460,
't eerst bij d. Handelingen der Apostelen, kleinere afdeelingen in, die telkens een regel besloegen, doch d. tegenw. kapittel-indeeling
werd eerst door d. kardinaal Hugo v. s. Caro
in 1263, on d. tegenw. verdeeling in verzen
en aanduiding dier verzen met cijfers, door
R. Stephanus, in zijn uitgave des N. T. in
1551 ingevoerd.
Een groote menigte handschriften en vertalingen der boeken v. 't 0. en vooral v. 't
N. V., die men ook in onzen tijd nauwkeurig
onderzoekt en vergelijkt, zijn belangrijke hulpbronnen tot 't vaststellen v. d. tekst. Belangrijk was daarvoor d. arbeid v. C. TISCHENDORF,
die in 1844 in 't klooster s. Catharina op d.
berg Sinai 't handschrift vond, dat onder d.
naam v. CODEX SINAiTICUS bekend is, door
hem in 1859 in Rusland is uitgegeven, on in
1869 gebruikt is tot bewerking v. een Engel.sche uitg. v. 't N. Test. met varianten. Merkwaardige uitgaven v. d. Bijbel zijn: die v.
ELSEVIER to Leiden in 1624 en die v. WETSTEIN
to Amsterdam in 1751, d. Gothische vertaling
v. ULPHILAS uit d. 4e eeuw, d. Lattjnsche Vulgata, d. Duitsche, door LUTHER in 1534 voltooid, d. Nederl. Staten-vertaling, op verzoek
der Synode to Dordrecht, in 1618 en '19, door
d. Staten-Generaal verordend, in 1637 to Leiden gedrukt, en later op voortreffelijke wijs
door KEUR to Dordrecht uitgegeven.
Bijbelgenootschappen stellen zich ten
doel d. verspreiding v. d. Bijbel in zijn geheel
en in gedeelten to bevorderen. Zij stellen dien
daartoe voor geringen prijs, of voor behoeftigen ook om niet verkrijgbaar. Ofschoon
reeds vroeger bijzondere personen zich biervoor groote opofferingen getroostten, was d.
eerste groote vereeniging tot dat doel 't Britsch
5
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en Buitenl. Bijbelgenootschap, opgericht 7 Mrt
1804, dat in ruim 200 talen d. geheelen Bijbel
of gedeelten daarvan heeft doen drukken en
verspreiden. In d. meeste protestantsche landen vond dit voorbeeld allengs navolging.
't Nederl. Bijbelgenootschap werd opgericht
te Amsterdam, 29 Juni 1814, telt ruim 5000
leden en begunstigers en heeft reeds een millioen N. T., 60 000 0. T. en een half millioen
bijbels verspreid. 't Nederl. Bijbelgenootschap
heeft bovendien bezorgd vertalingen en uitgaven in 't Javaansch, in 't Maleisch, in 't
Alfoersch en (door Neubronner v. d. Tuuk) in
d. taal der Batta's. Zie over d. Bijbelgenootschappen : J. Owen „History of the origin and
first ten years of the British and foreign
Bible-Society" (Louden, 1816). In d. R. Kath.
staten worden d. Bijbelgenootschappen veroordeeld en verboden, 'tgeen door paus Pius IX, bij
d. aanvaarding zijner waardigheid, is bevestigd.
Bijbelsche aardrijkskunde (d.) betreft
d. landen, steden en plaatselijke toestanden,
waarvan d. Bijbel spreekt. Deze te kennen, is
een volstrekt vereischte voor 't recht begrip
v. d. Bijbel. Vele schrijvers v. vroeger en
later tijd hebben deze wetenschap beoefend,
waarvan onder onze landgenooten : Reland,
Bachiene en v. Hamelsveld. Inzonderheid
heeft men voor d. kennis v. 't oude Palestina
veel te danken a. d. nasporingen v. reizigers
in 't Oosten, die tevens over d. zeden en gebruiken, op welke in d. Bijbel toespelingen
voorkomen, veel licht verspreiden. Onder dezen
behooren Della Valle, De la Roque, Pococke,
Shaw en Niebuhr genoemd te worden. Prof.
Paulus heeft een „Verzameling v. d. merkwaardigste reizen naar 't Oosten" uitgegeven.
In d. geschriften v. Luft, Eskuche, Paulsen en
Harmar is reeds veel gebruik v. hun ontdekkingen gemaakt, en d. latere Bijbeluitleggers zijn daarin niet achtergebleven. Onder
d. nieuwere Bijbelsche-aardrijkskundigen behooren Rohr, Schmidt en ook onze Van Senden, die zich door zijn „Atlas" en door zijn
beschrijving v. Palestina verdienstelijk heeft
gemaakt.
Bijbelsche oudheidkunde of Archaeologie is d. wetenschap, die d. oudheden,
't staatsbestuur, d. zeden en gebruiken v. d.
volken beschrijft, op wie d. Bijbelsche boeken
betrekking hebben. Men kan d. Bijbelsche
Oudheden onderscheiden in zulke, die uit d.
vroegste, aartsvaderlijke tijden stammers; in
andere, die uit d. Mozaischen tijd en wetgeving voortvloeien, en in d. oudheden, die in
d. laatsten tijd v. d. Joodschen staat, meest
a. d. invloed v. d. Farizeen toe te schrijven
zijn. d. Eerste leert men 't best uit 't boek
Genesis, d tweede uit d. boeken v. 't Oude
en gedeeltelijk v. 't Nieuwe Verbond, en d.
derde uit 't Nieuwe Testament, uit d. Joodsche schrijvers, Josephus en Philo en uit d.
Talmudisten, op wie evenwel niet altijd staat
te maken is. Men heeft wel eens deze drie
soort en ondereen verward, en in werken
over deze wetenschap heerscht wel eens deze
verwarring. Prof. J. H. Pareau heeft een
samenstel uitgegeven, waarin die soorten
zooveel mogelijk geschift zijn. Veel is intusschen te dezen aanzien uit d. reizen in 't
Oosten te leeren, wijl d. zeden der Oosterlingen voor een goed deel dezelfde blijven. d.
Eerste behandeling der Hebreeuwsche oudheidkunde treft men aan in Th. Goodwin
„Moses et Aaron, sive civiles et ecclesiastici
ritus antiquitatum Hebr." (Oxford, 1616, Bremen 1679). Latere schrijvers zijn: Jahn „Biblische Archaeologie" (5 din, Weenen 1796 t.
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1805); d. Wette „Lehrbuch der hebr. jildischen
Archaeologie" (Leipzig, 2e dr. 1830); Rosenmiilier
der biblischen Alterthumskunde" (Leipzig, 1823); Winer „Biblisches
RealwOrterbuch" (3e dr. Leipzig, 1847).
33.ije (MARCUS DE) is in 1612 te 's Gravenhage geb. en in 1670 gest. Hij was v. aanzienli,jke afkomst, leerde d. graveerkunst bij J. v. d.
Does, en was reeds zeer bekwaam, toen hij
eensklaps in d. krijgsdienst trad. d. Liefde
tot d. kunst begaf hem echter niet, 'tgeen uit
zijn nagelaten etsen blijkt; vooral heeft hij
er zich v. 1657 t. 1667 mede beziggehouden;
d. meeste zijner platen dragen die jaartallen.
Hij bepaalde zich tot 't voorstellen v. versch.
dieren, die hij met een karakteristieke waarheid teekende en etste. Bartsch beschrijft
107 platen v. hem, waarvan 61 naar P. Potter,
16 naar M. GOrard, d. overige naar zijn eigen
teekeningen geetst zijn. Bovendien bestaan
er zes platen, die Bartsch niet beschrijft, die
op d. verkooping v. Rigal met 363 francs
betaald worden; op die v. d. graaf von Fries
bracht een exemplaar v. zijn werk f 220 op.
d. Platen voeren 't adres v. N. Visscher of v.
Schenk Jr., d. eerste hebben d. meeste waarde,
vooral die vOOr d. letter genomen, doch tevens
d. zeldzaamste zijn.
.73ijeneter (Merops Apiaster L). Deze vogel
behoort tot d. orde der zangvogels en tot d.
familie der Syndactili, bij wie d. beide zijdelingsche voorteenen der pooten aaneengevoegd
en alleen a. d. uiteinden gescheiden zijn. Hij
heeft d. grootte v. een lijster, doch is slanker
v. vorm, met een langen, eenigszins gebogen,
spitsen bek, d. rug roodbruin, d. keel goudgeel met een zwarten rand, d. borst en d.
buik groenachtig blauw. Deze schoone vogel
bewoont d. landen, die d. Middell. zee omgeven, van waar hij ook dikwijls Noordelijker
tot in Duitschland overvliegt. Hij vliegt onvermoeid, dan hooger dan lager, been en
weder, gelijk d. zwaluwen, en rust slechts
op d. hoogste boomtoppen. Hij vangt insecten
in d. vlucht, voornamelijk vliegen, waterjuffers, bijen en wespen, wier angel hem geen
lead doet. Hij houdt zich gaarne in d. nabijheid v. bijenkorven op. Volgens Savi maken
d. bijeneters nesten in 't zand en leggen zij
6 a 7 witte eieren. Verg. Naumann „Naturgesch. der Vogel Deutschl."
Bijgeloof (Fr. superstition, Rd. Aberglaube),
is in 't algemeen niet ieder verkeerd geloof,
maar een bijzondere soort v. dwaling, die
iemand bij en behalve zijn geloof als een
overbodig, ongegrond en schadelijk geloof
aanneemt. Verstaat men onder geloof een
overtuiging v. 't bestaan en d. waarheid v.
iets op wettig gezag, dan is ongeloof een
eigenzinnig verwerpen v. dat gezag, omdat
't niet berust op zulke gronden, als men
willekeurig verkiest. Bijv. men gelooft, dat
God bestaat, op gezag der natuurbeschouwing en der rode, men is ongeloovig, zoo men
't gezag v. beide verwerpt en een ander
begeert, dat a. d. mensch in zijn tegenwoordigen staat zoomin gegeven kan worden, als
d. aanschouwing v. kleuren a. d. blinde; doch
men is bijgeloovig, zoo men niet alleen 't
bestaan v. OOn God aanneemt, maar stelt, dat
er vele goden en godinnen zijn, en uit vrees
v. verzuim, zelfs een onbekenden God huldigt.
d. Voorwerpen v. 't bijgeloof zijn d. godsdienst
en d. natuur; d. zinnelijke en bovenzinnelijke
wereld, welke d. bijgeloovige met elkander
vermengt en verwart, in d. waan v. een bovennatuurlijken invloed der natuurkrachten, strijdig tegen d. wetten der natuur.
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d. Bijgeloovige gelooft dus wel a. 't bestaan
v. een hooger wezen, maar hij onderscheidt
dit niet genoeg v. d. zinnelijke wereld. Hij
verlaat zich op natuurwerkingen, waardoor
zijn wetten gestoord zouden kunnen worden,
en vergoodt aldus d. natuur. Naar d. aard
der voorwerpen, is 't bijgeloof een godsdienstig bijgeloof of een natuurlijk bijgeloof. Tot
't eerste behoort : 1° d. afgoderij ; d. aanbidding
v. dieren; v. d. Lingam of Phallus; v. 't vuur;
d. dienst v. zinnebeeldige en fabelachtige godheden; 2° 't anthropomorphismus, of d. waan,
dat 't hoogste wezen eigenschappen heeft en
werkzaamheden, overeenkomstig d. neigingen,
hartstochten en gebreken der menschelijke
natuur; 3°. valsche godsvereering, dwaze hulde
en eeredienst a. 't Opperwezen, strijdig tegen
d. beginselen v. Christendom en rede.
In natuurlijke dingen is d. mensch hijgeloovig, als hij, bij d. beoordeeling v. d. invloed
der natuurlijke oorzaken op onze lotgevallen,
niet handelt naar d. wetten der rede, maar
naar gewaande ondervindingen en naar d.
ingevingen der verbeelding. Hiertoe behoort:
1° d. wonderzucht of begeerte naar buitengewone en onbegrijpelijke uitkomsten; 2°. 't
ijdel onderzoek der toekomst door stoffelijke
middelen. d. Voornaamste dezer middelen v.
bedrog zijn : d. sterrewichelarij (Astrologia);
voorspellingen door natuur-verschijnsel, als d.
vlucht der vogelen, d. ingewanden v. dieren
e. d. g. (Divinatio); d. orakels of godspraken;
't geloof a. droomen en 't werpen v. 't lot; d.
Wecromantie, d. i. raadplegen v. dooden; d.
Chiromantie d. i. waarzeggerij uit d. lijnen
der handen ; verder een menigte verachtelijke
kunsten, die door bedriegers of zelf-bedrogenen,
voor teekens en uitleggingen v. d. gesteldheid
der toekomst gehouden worden, bijv. 't kaartenleggen ; 3° tot 't natuurlijk bijgeloof behoort
nog: d. waan v. in gemeenschap met geesten
te kunnen treden door geheimzinnige handelingen en woorden, en alzoo buitengewone
taken te kunnen verrichten, of verborgen
dingen te kunnen weten; d. waan, dat dit
zou kunnen geschieden door d. Theurgie, d. i.
't dagvaarden en bannen v. geesten; 't geloof
in spookverschijningen; door d. zwarte kunst
of magie en tooverkunsten v. allerlei aard;
door een zoogen. verbond met d. booze; door
d. Joodsche Kabbala, of door geestverschijningen; 4° d. bijgeloovige middelen tot beveiliging tegen allerlei ongelukken, en d. nadeeligen
invloed v. verborgene oorzaken, bijv. d. kracht
der Amuletten, allerlei goochelarijen, geestbezweringen, bepaalde geluks- of ongeluksdagen; 5° d. bijgeloovige heel- en geneeskunst,
door geheimzinnige middelen, door sympathetische voorschriften, zoogen. universaalmiddelen
en levenselixirs; 't afschrijven of belezen v.
d. koorts; een strafwaardige behandeling v.
zieken; 6° d. bijgeloovige middelen om rijk te
worden, als d. Alchymie, 't zoeken naar d. steen
der wijzen; 't graven naar schatten; 't spelen
in d. loterij met inzet op bepaalde nummers
en meer dergelijke dwaasheden.
d. Oorsprong v. 't bijgeloof bij onbeschaafde
volken ligt in d. natuur der ontwikkeling v.
d. menschelijken geest, zoodra deze opmerkzaam wordt op d. verschijnselen der zinnelijke
wereld, maar nog niet rijp en kundig genoeg
is tot 't onderzoek v. hunne wetten en oorzaken. Gedreven door een ingeschapen zucht
om d. loop der dingen, 't geheimzinnig verband hunner werkingen en hun betrekking
tot d. mensch te leeren kennen, verzint d.
min-ontwikkelde mensch allerlei ingebeelde
oorzaken, overeenkomstig met zijn inborst,
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denkwijze en d. trap zijner ontwikkeling. Gelijk
een kind speelt hij met d. dieren; bootst
hunne geluiden na; onderscheidt weldra d.
nuttige, getrouwe en aangename v. d. schadelijke en lastige; d. eerste bemint, liefkoost,
vereert hij, gelijk d. Egyptenaren d. weldadige
koe, ichneumon en this deden; d. laatste
haat, ontziet of vreest hij met waanzinnigen
schroom: zoo ontstaat bijgeloof, godsdienstige
hulde a. dieren. Weldra is in d. verbeelding
d. natuur vol hoogere wezens, die zoo of anders
denken of willen dan hij, die hij vreest, en
tot welke hij, met d. Katsjinischen Tartaar,
bidt: „sla mi,j niet dood". Moeielijker is 't, d.
bronnen des bijgeloofs onder beschaafde volken aan te wijzen. Intusschen leert ons d. geschiedenis en dagelijksche ondervinding, dat
er ook een wijsgeerig en geleerd bijgeloof
bestaat, dat d. dommen waan der onontwikkelden in een wetenschappelijk kleed tooit,
en met d. mantel v. geleerde redeneeringen
omhangen, dien waan zoo opschikt en onkenbaar maakt, dat men dwaling en waarheid
nauwelijks meer kan onderscheiden.
Er zijn wijsgeeren geweest, wier stelsels 't
bijgeloof zeer bevorderdeR; maar ook andere,
die 't krachtig te keer gingen. Onder d. eersten
behooren voornamelijk d. Alexandrijnsche
wijsgeeren, die te Alexandri6 in d. 3e eeuw
d. grond gelegd hebben tot d. zoogen. eclectische of nieuw-Platonische wijsbegeerte. Dezen
verdedigden alle soorten v. bijgeloof, d weepzucht en tooverkunsten. Hiertoe had d. Oostersche wijsbegeerte, in Indie en Perzie ontstaan, en door d. Joden naar AlexandriO gebracht, aanleiding gegeven. d. Schijnbaar tegenstrijdige natuurwerkingen zochten zij te verklaren met behulp v. een goed en kwaad grondbeginsel. Naar hun gevoelen staat d. mensch
tuss. twee werelden. Door zijn geestelijke
natuur is hij met d. goede daemonen, d. uitvloeiende krachten uit 't rijk des lichts, even
zoo verwant, als hij door zijn lichaam, d.
hartstochten en 't kwade in d. wereld deelt
in d. natuur der booze daemonen, der uitvloeiende krachten v. 't rijk der duisternis.
Maar door vasten en gebeden, door een bespiegelend levee en 't dooden v. d. vleeschelijke lusten kan d. mensch zich verheffen tot
d. natuur der goede daemonen, en langs dien
weg een Makus worden, die d. kracht bezit,
om d. booze geesten te regeeren, en alleen
door woorden en 't vermogen v. een krachtigen wil kranken te genezen en allerlei kwaad
in d. natuur te stuiten of te verdrijven. Deze
leer v. Zoroaster werd a. d. Joden bekend
ten tijde der Babylonische gevangenschap,
en in d. 2e eeuw, door Akibhah, d. schrijver
v. 't boek Jezirah, en door Simeon Ben Jochai,
d. opsteller v. 't boek Sohar, in d. gedaante
v. d. Kubbala gebracht; terwijl Plotinus en
zijn navolgers als eclectische wijsgeeren dit
stelsel met d. Grieksche wijsbegeerte vereenigden, en alzoo medewerkten, om hersenschimmen in d. plaats te stellen v. d. overblijfselen v. 't gezond verstand, d. goeden smaak
der ouden en v. d. eenvoud v.. 't Christendom.
Onder d. wijsgeeren, die 't bijgeloof krachtig
bestreden, staat onder d. ouden Epicurus a.
't hoofd. Wij1 hij tot grondbeginsel aannam,
dat alles stoffelijk is, en hij 't bestaan v. hoogere krachten, v. geestelijke invloeden zoowel als v. eindoogmerken ontkende, overwon
d. eene dwaling d. andere, en 't gezond verstand der Epicuristen d. kracht v. 't bijgeloof.
Ook 't leerstelsel v. Aristoteles bestreed 't
bijgeloof. Dit erkende wel bepaalde eindoogmerken des Scheppers in d. werken der
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natuur, maar noemde hare krachten geen
geesten, geen verstandelijke wezens,niet
anders dan oorzaken v. beweging, scheiding
en samenvoeging der stofdeelen. 't Onderzoek
der natuur bestaat dus, volgens Aristoteles,
in d. nasporing dezer krachten, der wetten,
naar welke, en der stoffelijke voorwaarden,
waaronder zij werken. In dit alles vond 't
bijgeloof geen voedsel, zelfs niet, toen bij d.
barbaarschheid der middeleeuwen, d. peripatetische wijsbegeerte overging in scholastieke
geleerdheid. Zoo groot dus d. duisternis dier
tijden was, en door d. algemeene onkunde
d. macht des bijgeloofs onder 't yolk, begon
toch 't wetenschappelijk of 't wijsgeerig bijgeloof, eerst na d. herstelling der wetenschappen
't hoofd weder op te staken, toen men d.Alexandrijnsche dwaalbegrippen uit 't stof der
eeuwen, waaronder zij gerust hadden, weder
te voorschijn bracht. d. Verbasterde smaak
der Italiaansche zoowel als 't overwicht v.
d. nog in kennis zeer achterlijke Germaansche
volken schiep gedurende 't heldentijdvak meer
behagen in d. stouts vlucht der Oostersche
verbeelding en der Platonische bespiegelingen,
dan in d. koele redeneeringen v. Aristoteles.
Dit bleek in d. 15e eeuw, vooral sedert d. beoefening der Oostersche letterkunde, toen d.
sterrewichelarij, alle magische kunsten en 't
Kabbalistische stelsel in Europa herboren
werden, en d. Kerk door strenge wetten tegen
Magische kunsten haar gezag moest gebruiken.
Toch vonden daze kunstenarijen in Agrippa
v. Nettesheim en in Paracelsus ijverige voorstanders. d. Kerkhervorming vermocht nog
niet 't volksbijgeloof to stuiten. Europa, en
vooral Duitschland, krielde in d. 16e eeuw v.
tooverheksen en bezetenen: een kwaad, dat
epidemisch werkt, gelijk iedere buitensporigheid der verbeeldingskracht. Necromantic),
Chiromantie, Astrologie en Alchymie werden
zelfs op hoogescholen onderwezen, en a. d.
hoven der vorsten, die geldgierig waren of
diep in schulden staken, gunstig onthaald.
Zoo brachten o. a. d. gewaande profeten Stofler
en Stiefel door hunne voorzeggingen v. 't nabijzijnde einde der wereld geheel Duitschland
in opschudding.
In d. 17e eeuw werden d. magische kunsten
't eigendom v. een geheim genootschap, bekend
onder d. naam v. 't Rozenkruis; 't bestond uit
geneesheeren en schrijvers over d. geneeskunde. Deze verklaarden zij voor hun hoofdyak, maar a. d. kracht v. geloof en wil schreven
zij wonderdadige vermogens toe, en a. hunne
ingewijden, d. kunst v. metalen te veranderen,
't leven naar welgevallen to verlengen en
geesten to doen verschijnen. Deze dwepers
vonden echter spoedig een tegenpartij in Th.
Erastus, Andr. Libavius en Hend. Smetius,
die met d. wapenen der rede alchymie en elke
soort v. bijgeloof krachtig bestreden; want
sedert Baco de Verulam en Newton d. waren
weg der proefondervindelijke wijsbegeerte insloegen, moest wel voor 't licht der natuurkundige wetenschappen 't bijgeloof zwichten;
terwijl d. bespiegelende wijsgeeren Chr. Thomasius, Locke, Hume en Kant 't gezond verstand en d. rede dermate in hunne rechten
herstelden, dat 't bijgeloof nooit weder een
schuilplaats in d. scholen der wijsgeeren zal
kunnen vinden. d. Geschiedenis v. 't bijgeloof
blijft steeds een belangrijke bijdrage tot d.
geschiedenis der volksontwikkeling.
13ijla,ge (Een) is een stuk, dat bij een brief,
aanschrijving, adres, akte of contract wordt
gevoegd, omdat 't door zijn vorm, inrichting
of omvang niet in 't lichaam v. 't eigenlijke
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stuk kon worden opgenomen. Aan 't hoofd
v. 't eigenl. stuk wordt dan vermeld: „Met n
bijlagen." In zooverre d. bijlagen dienen tot
staving v. beweringen, in 't eigenl. stuk voorkomonde, worden zij pieces justificatoires genoemd.
Bijlbrief is een schriftelijke overeenkomst
met een scheepsbouwmeester, wegens 't bouwen v. een schip, waaruit d. nationaliteit v.'t
vaartuig blijkt, on waarop d. hiertoe noodige
stukken verstrekt worden. d. Bijlbrief getuigt,
dat 't schip overeenkomstig d. wettelijke voorschriften is gebouwd, en bevat d. nauwkeurige omschrtjving v. 't vaartuig, d. plaats on
datum v. voltooiing en is onderteekend door
d. bouwmeester en twee getuigen.
Bijmaan is een luchtverschijnsel, dat men
moest in d. Poolgewesten bij fella koude waarneemt. Behalve d. ware maan, ziet men a. d.
hemel nog een- of tweemaal d. terugspiegeling
v. haar beeld in d. bevrozen dampen, die als
fijneijsnaaldjes in d. lucht zweven. Bijzon is
eenzelfde verschijnsel, door 't beeld der zon
voortqebracht.
Dijouterien zijn kleine sieraden v. goud,
zilver of edelgesteenten, maar ook wel v. staal,
nikkel e. d. g. vervaardigd, zooals medaillons,
armbanden, oorhangers, broches, ringen on
kettingen. Zijn d. edele metalen of steenen
nagebootst, dan spreekt men v. onechte bijouterieen. d. Voorn. fabrieken v. bijouterieen zijn
in Frankrijk, to Parijs, Lyon on Marseille; in
Duitschland to Weenen en to Pforzheim; in
Engeland to Birmingham, en in Amerika te
New-York.
Bijsk is een arrond.-hoofdst. in 't Siberische
gouvernement Tomsk, met 19 000 inw., a. d.
Bija, een tak v. d. Katoenja. d. Bevolking
drijft ruilhandel met d. Chineezen en Kalmukken in leder, pelterijen, tabak, graan on
't zout, dat uit d. meren v. 't arrondissement
gewonnen wordt.
Bijtoon of neventoon. Indian een gespannen snaar wordt aangestreken, geeft zij,
behalve d. grondtoon, veelal nog tegelijk andere
tonen, die zwakker on hooger zijn dan d.
grondtoon. d. Grondtoon ontstaat door d. trillingen v. d. geheele lengte der snaar, zOO dat
d. uiteinden in rust blijven, terwijl 't middelste
deel rondom d. evenwichts-toestand (d. stelling, die d. snaar heeft als zij in rust is),
slingert. d. Ruimte dezer slingeringen is in
't midden 't grootst, en neemt naar d. beide
uiteinden. af. Verdeelt men d. snaar, door er
bijv. een kam onder to stellen, in 2, 3, 4, 5, 6
of meer gelijke deelen, en strijkt men dan 't
aldus afgescheiden deel aan, dan ontstaat er
een hoogere toon, die tot d. grondtoon in een
bepaalde verhouding staat. Geeft d. snaar
bijv. als grondtoon C en volbrengt daze daarbij
den schommeling in d. tijd, dien men = 1 kan
stellen? dan zal zij, indien d. helft, een derde,
een vierde enz. barer lengte wordt aangestreken of aangeslagen, vrij nabij d. volgende
tonen geven,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

=
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d. Eerste tonen v. daze reeks, die in denzelfden tijd, waarin d. grondtoon een schommeling volbrengt 2, 3, 4, 6 en 8 schommelingen
doen, zijn met d. grondtoon harmonisch; zij
worden daarom ook wel harmonische boventonen genoemd; d. hooger gelegen vormen
gedeeltelijk dissonanten met d. grondtoon.
Wordt nu een snaar in trilling gebracht, dan
ontstaan er, behalve d. grondtoon, veelal nog
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eenige bijtonen; d. hoogste zijn echter moeilijk met 't oor waar te nemen; 't duidelijkst
merkt men ze op bij groote torenklokken, bij
zachten aanslag. Snaren, die bijtonen laten
hooren, als zij d. grondtoon aangeven, verdeelen zich dus tevens in 2, 3, 4, ongelijke
deelen, die elk voor zich trillen en d. bijtonen
doen hooren. d. Snaren v. een viool of violoncel, die op een bepaald onderdeel (1, 3 , 1/4,
1 /6 enz.) van hare lengte zacht door d. vinger
gedrukt en dan aangestreken worden, geven
eigenaardige geluiden die men flageolettonen
noemt. Ook bij blaasinstrumenten kunnen onder bepaalde omstandigheden bijtonen ontstaan, bijv. bij d. waldhoorn, d. fluit en bij
orgelpijpen. Veelal ontstaan zij, wanneer deze
instrumenten een weinig harder worden aangeblazen dan voor d. grondtoon noodig is.
d. Luchtkolom, in deze instrumenten vervat,
schijnt daarbij, even als dit bij snaren plaats
heeft, tegelijk op twee versch. wijzen te trillen. Meer dan twee of drie tonen tegelijk zijn
hierbij zelden of nooit waargenomen. 't Voortbrengen der flageolettonen op d. viool vereischt 't ruimer grijpen v. een bepaald onderdeel der snaar en een scherpe streek met
d. strijkstok. Deze tonen verschillen geheel
met die, welke d. snaar zou geven, indien
hetzelfde gedeelte harer lengte op d. gewone
wijze werd gegrepen. Zoo geeft bijv. d. viool
op 't punt, waar op d. a-snaar d. tweemaal
gestreken d wordt gegrepen, als flageolettoon
d. driemaal gestreken a; 't punt daarentegen,
waar op d. a-snaar d. eenmaal gestreken e
ligt, als flageolettoon d. tweemaal gestreken
e enz.
13ijvoet (Artemisia vulgaris L.) wordt in
ons vaderland d. gemeene alsem genoemd, behoort tot d. samengesteldbloemige familie en
groeit langs wegen en paden. Zij is over geheel Europa verbreid, en wordt als toekruid bij
vleeschspijzen en ook in d. apotheek gebruikt.
Bijwerk noemt men in d. beeldende kunsten alle voorwerpen, die tot d. voorstelling
v. 't hoofd-onderwerp niet volstrekt noodzakelijk zijn, maar a. d. kunstenaar dienen, om
d. stof, d. tijd en d. plaats nauwkeurig aan te
duiden. 't Dient tevens ter aanvulling v. 't
onderwerp. Soms wordt 't als een zinspeling
op 't hoofd-onderwerp aangewend en 't heeft
dan hooger gewicht; Hogarth muntte o. a.
daarin uit en wist door 't bijwerk a. zijn
voorstelling een locale kleur, levendigheid,
humor en een boeienden rijkdom te geven.
d. Moderne, zoogen. romantische school, vooral
't tableau-de-genre, lijdt a. overlading met
bijwerk, als 't ten koste v. 't hoofdonderwerp
aangebracht wordt. d. Kunstenaar, moet 't
bijwerk overeenkomstig 't doel v. 't geheel
kiezen, 't zoo spaarzaam mogelijk aanwenden,
't noch in aantal noch in uitvoering ten
koste v. 't hoofdonderwerp doen te voorschijn
treden en 't z66 juist aanbrengen, dat 't er
noodzakelijk schijnt.
Bijwoord, Zie Adverbium.
Rijziendheid (Myopie) is een gebrek v. 't
gezicht, waardoor men min of meer verwijderde voorwerpen niet scherp begrensd, en dus
onduidelijk ziet. Een gezond oog ziet d. voorwerpen, die op een afstand v. 20 a, 25 al.
geplaatst zijn, 't duidelijkst, doch bezit tevens
't vermogen, om ook voorwerpen op grooter
of geringer afstanden duidelijk, (ofschoon niet
gelijktijdig) waar te nemen. Men noemt dit
't accommodatie-vermogen, en d. bijziendheid
ontstaat dus uit een gebrekkig vermogen
v. 't oog om zich te schikken tot d. waarneming v. verwijderde voorwerpen. d. Inrichting
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v. 't oog is met die eener samengestelde lens
te vergelijken, gaan lichtstralen v. een oneindig ver verwijderd punt door een bolle
lens, dan worden zij z66 gebroken, dat zij
zich op zekeren afstand achter d. lens in
eon punt vereenigen; d. afstand van dit punt
tot de lens heet hoofdbrandpunts-afstand ; op
een grooteren afstand achter d. lens wordt
een omgekeerd beeld der voorwerpen gevormd, dat men op een scherm kan opvangen.
Nadert 't voorwerp tot d. lens, dan zal er ter
plaatse, waar d. stralen elkande
r
nog
wel een beeld worden gevormd, doch op een
des te grooteren afstand achter d. lens, hoe
meer 't voorwerp nadert, totdat, indien 't
voorwerp op d. hoofdbrandpunts-afstand is
geplaatst, d. stralen na 't verlaten der lens
evenwijdig loopen. In 't oog worden, evenals
bij een lens, beelden v. d. uitwendige voorwerpen gevormd, en 't netvlies verricht hier
d. dienst v. 't zooeven vermelde scherm. Uit
't voorgaande blijkt, dat d. beelden v. meer
en min verwijderde voorwerpen niet alle
tegelijk dezelfde scherpte op 't netvlies zullen hebben. Indien bijv. 't beeld v. een nabijzijnd voorwerp zich scherp begrensd op 't
netvlies afteekent, zal dat v. een verwijderd
voorwerp niet scherp begrensd zijn, dewijl
d. stralen die ervan uitgaan elkander voor 't
netvlies kruisen. Door 't accomodatie-vermogen kan hierin grootendeels worden voorzien; doch is dit gebrekkig of binnen te enge
grenzen beperkt, dan zullen d. lichtstralen, die
v. een verwijderd voorwerp komen, elk. te
vroeg, d. i. eer zij 't netvlies bereiken, kruisen
en daar een beeld vormen, of wel die v. een
nabijzijnd voorwerp hebben elk. nog niet ontmoot om een beeld to vormen, en zouden dit
dus achter 't netvlies doen. In 't eerste geval
is men bijziende, in 't tweede verziende. Door
't gebruik v. brillen kan in beide gevallen vrij
voldoende worden te gemoet gekomen. Door
hol geslepen brilleglazen worden d. lichtstralen, die v. een voorwerp komen, zoo gebroken, alsof 't voorwerp naderbij was. Men
kan dus altijd een hol geslepen glas zoo kiezen,
dat d. lichtstralen, die v. een verwijderd voorwerp er door gaan, v. een naderbij zijnd schijnen to komen en er dus een scherp begrensd
beeld op 't netvlies wordt gevormd. d. Verziende zal zich v. bolle glazen moeten bedienen. Is d. afstand bekend, waarop een bijziende 't duidelijkst ziet, dan kan volgens
wiskundige berekening worden aangegeven,
hoe d. stralen in een glas moeten worden
gebroken om op d. beste wijze in 't gebrek
tegemoet to komen.
Bijziendheid wordt meer onder d. hoogere dan
onder d. lagere standen der maatschappij, meer
bij stedelingen dan bij land- of zeelieden aangetroffen. Bij laatstgenoemden is d. verziendheid algemeen. Bij kunstenaars, geleerden en
bij allen, die meestal op geringe afstanden
hebben to zien, is d. bijziendheid zeer menigvuldig. Wordt er door 't gebruik v. een bril
in tegemoet gekomen, dan verbetert dat gebrek zich zelden ; door veelvuldige oefening
om voorwerpen op grooten afstand to onderscheiden, kan 't somtijds worden verbeterd.
Op lateren leeftijd verdwijnt d. bijziendheid
gedeeltelijk en langzamerhand, mits men geen
bril gebruike. 't Genoegen, dat 't gebruik v.
een bril a. d. bijzienden verschaft, weegt echter
ruimschoots op tegen 't onzekere vooruitzicht
v. 't gebrek eindelijk to boven to komen. Oefening v. 't oog is evenwel steeds aan to bevelen,
ook wanneer men een bril gebruikt. (Verg. d.
art. Bril en Oog).
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Bijzon, Zie Berman.
Bilcanir heet een staat met hoofdst. v.
gelijken naam in 't Britsch-Ind. regentschap
Radsjpoetana. d. Staat is 1106 vk. mijl groot,
bestaat voor 't grootste deel uit woestenij, en
wordt door een half millioen, d. stad door
ruim 40 000 menschen bewoond.
Bilbao is een Spaans. provincie, die in 1833
uit een deel der Baskische provinciOn en deelen
v. Alava en Oud-Castilio gevormd is; zij grenst
t. N. a. d. Biscaische zee, ten 0. a. s. Sebastian°, t. Z. a. Vittoria en t. W. a. Santander,
heeft op 60 vk. geogr. mijl 200 000 bew., is
zeer rijk a. ijzer en drijft levendigen handel.
d. Hoofdstad v. gelijken naam ligt in een
schoon dal, op d. rechter oever der bevaarbare
en vischrijke Ansa (oudt. Nervion), die zich
een weinig Noordelijker in d. baai v. Penhade-Ordunna uitstort. d. Stad heeft 33 000 inw.,
een prachtige waterleiding, schoone wandelparken, een schouwburg, een zeevaartk. school,
een arsenaal, werven, veel ijzergieterijen,
looierijen en lijnbanen en een uitgebreiden
ha,ndel, inzonderheid in wol. Hare havenplaats
heet Portugalate. Tweemaal (in 1835 en 1874)
heeft Bilbao een belegering v. d. Carlisten
met gunstig gevolg doorstaan.
Bilderdijk (wILLEM), geb. te Amsterdam,
7 Sept. 1756, overl. te Haarlem, 18 Dec. 1831,
was d. zoon v. Izaak Bilderdijk, med. doctor
en opziener v. 's lands zegel en collectieve
middelen over Amsterdam, Amstel- en Gooiland en v. Sibilla Duizenddaalders. Willem
was d. vierde v. zeven kinderen, doch d.
oudere stierven in jeugdigen leeftijd. Zijn
jongste broeder, Izaak Bilderdijk, geb. 1773,
overl. 19 Mrt 1851, werd rijksambtenaar te
Amsterdam. Reeds vroeg gaf Bilderdijk menigvuldige blijken v. zeldzame vlugheid en
vatbaarheid, v. ongemeene begeerte naar kennis en v. een gelukkig geheugen.
Zijn vader was een echt geleerde, verstond
versch. talen en was zeer a. 't huis v. Oranje
verkleefd. Bilderdijk, die in zijn zesde jaar een
wond a. d. voet bekwam en sedert bleef
sukkelen, werd niet naar school gezonden;
zijn vader zelf onderwees hem in 't lezen,
schrijven, rekenen, Italiaansch boekhouden,
Grieksch, Latijn en d. nieuwere talen. Schier
geen yak v. menschelijke kennis bleef door
d. weetgierigen knaap onbeoefend. Zijn vlugge
geest verzamelde aldus een verwonderlijken
schat v. veelsoortige kundigheden. Bilderdijk
beleefde 't stormachtige tijdvak der burgertwisten v. 1787 en der omwenteling v.1795, waarin
hij evenmin als zijn beroemde voorganger Vondel in dat v. d. tweespalt a. 't begin der 17e
eeuw een onverschillig toeschouwer was. Beurtelings verdrukt en verheven, balling en a. 't
Hof geroepen, was zijn leven een gedurige
worsteling, een aaneenschakeling v. lotwisselingen, waardoor menig plan niet tot uitvoering kwam en hij niet een bepaalden workkring verwierf, die hem in d. ouderdom rust
verzekerde. Doch zoo groot was zijn vernuft
en zoo werkzaam zijn geest, dat hij toch een
schat v. dichterlijke werken, een rijkdom v.
wetenschappelijke geschriften heeft voortgebracht, die hem gelijkstellen met Vondel,
Hooft en De Groot. Bilderdijk heeft d. Nederl.
letterkunde uit haven staat v. kwijning tot
d. hoogte der zeventiende eeuw opgevoerd,
a. sommige wetenschappen een nieuwe richting gegeven en, hoever d. vakken v. menschelijke kennis bij toenemende uitbreiding ook
uiteenliepen, ze alle overziende, er die denheid in doen opmerken, welke niet slechts
een hoog dichterlijk denkbeeld vormt, maar
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ook naar een gemeenschappelijken oorsprong
in d. eerste tijden der menschelijke ontwikkeling heenwijst. (Verh. over 't verband v. Dichtkunst en Welsprekendheid met d. Wfjsbegeerte,
in 't 6e deel der werken v. d. Maatsch. der
Nederl. Letterk. te Leiden).
Bilderdijks leven en letterkundige loopbaan
splitst zich in drie tijdperken: 't eerste tot
zijn verbanning in 1795; 't tweede tot zijn
terugkeer in 't vaderland in 1806 onder koning
Lodewijk, en 't derde tot zip dood.
Lang in d. eenzaamheid door eigen oefening
gevormd, trad Bilderdijk op eens, en nog zeer
jong, glansrijk te voorschijn door d. herhaalde
bekroningen zijner gedichten. Reeds in 1770
werden (buiten zijn voorkennis) uitgegeven
zijn „Bijschriften" op d. „Tafereelen uit Jozefs
leven" v. d. schilder J. v. Drecht. Zijn in 1771
vervaardigd zangspel „'t Orakel" berustte in
handschrift bij I. Immerzeel Jr. te Amsterdam. Tot in 1780 had Bilderdijk bij zijn ouders
gewoond en eenigen tijd als boekhouder zijn
vader bijgestaan, zonder een zelfstandigen
werkkring gekozen to hebben. Zijn zwak
lichaam belette hem in d. krijgsdienst to gaan,
waartoe hij veel lust gevoelde. Hij ging in
dat jaar to Leiden in d. rechten studeeren.
Na twee jaar werd hij daarin tot doctor bevorderd en vestigde hij zich als advocaat
to 's Gravenhage, waar hij spoedig een goeden naam verwierf door 't verdedigen v.
Oranjegezinden. In 1784 huwde hij met Rebekka Catharina Woesthoven, die hij onder
d. naam ODILDE in zijn gedichten vereerd had.
Te midden eener drukke praktijk vormde zijn
geest 't ontwerp tot belangrijke wetensch.
ondernemingen, die hij naderhand niet geheel
heeft kunnen volvoeren, als : 't schrijven v.
een uitvoerige „Geschiedenis des Vaderlands";
't samenstellen v. een „Algemeen woordenbook" ; 't vervaardigen v. een volledige „Nederl.
spraakkunst" on mogelijk ook v. een werk
over „'t Romeinsche Becht"; doch zijn geheele
arbeid werd aanvankelijk verijdeld, toen hij
na d. uitwijking v. Willem V in 1795 een
bezwaarschrift tegen 't afzweren v. d. Stadhouder indiende, tengevolge waarvan hem
gelast werd binnen 24 uur Den Haag en binnen een week Holland to ontruimen. Zijn
boeken en papieren kon h j voor 't meerendeel niet medenemen. Uit dit eerste tijdperk
zijns levens dagteekent zijn vertaling der
beide tragediOn Edipus v. Sophocles; d. beworking der „Geuzen" v. Van Haren gezamenlijk met Feith; d. „Krijgszangen" v. Tyrteus en d. romance „Elius", waarin hij d.
stamvader zijner familie, zooals hij zich dien
voorstelde, bezingt.
Eerst week hij uit naar Hamburg; v. daar
naar Engeland, en later naar Brunswijk. Hij
vond in al dien tijd een kommerlijk bestaan
door 't geven v. karig betaalde lessen. Onder
zijne leerlingen in Engeland behoorde d. rijkbegaafde Katharina Wilhelmina Schweickhardt
(zie 't volg. art.), met wie hij na d. dood zijner
eerste vrouw op 18 Mei 1797 in 't huwelijk
trad. Hij worstelde voortdurend met broodzorgen, tot d. veranderde staatk. toestand hem,
na een ballingschap v. ruim 10 jaar, d. terugkeer
in 't vaderland onder koning Lodewijk veroorloofde. In dit tijdvak ontvingen wij v. zijn hand
d. „Fingal" naar Ossian; 't „Buitenleven" naar
Delille; zijn „Verhandeling over d. geslachten
der naamwoorden" en d. „Nieuwe Mengelingen". d. Prins v. Oranje had hem v. alle verbintenissen ontslagen, en Lodewijk Napoleon,
die zich door hem in d. Nederl. taal- en letterk.
liet onderwijzen, legde hem een jaargeld v.
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v. ons land bij Frankrijk. Toen na d. herstelling onzer onafhankelijkheid koning Willem I
hem liet vragen, wat hij wenschte tot vergoeding zijner bahingschap, gaf hij te kennen,
dat hij gaarne d. nieuw opgerichten leerstoel
in Nederl. geschied. en letterk. a. 't Athenaeum
te Amsterdam zou bekleeden. Willem I beloofde hem zijn hulp daartoe, maar d. Amsterd.
regeering, niet ingenomen met Bilderdijks
ultramonarchale en hyper-orthodoxe begrippen
en beducht voor zijn stroef, stijfzinnig karakter, benoemde hem niet. Dit was voor Bilderdijk een grievende teleurstelling, en hij verliet
Amsterdam in 1817 om zich te Leiden te
vestigen.
In d. aanvang v. 't derde tijdperk v. Bilderdijks letterkundige loopbaan ontstonden zijn
beste poetische meesterstukken, zooals 't
treurspel „Florin V"; 't leerdicht „Ziekte der
geleerden"; 't epos , d. Ondergang der eerste
wareld" (eerst in 1820 te Amsterdam uitgegeven); „d. Dieren"; „Najaarsbladen"; „Hollands verlossing" en ,Vaderiandsche uitboezemingen" (gezamenlijk met zijne echtgenoote
uitgegeven). Te Leiden verschenen d. schoone
gedichten, vervat in d. bundels ,d. Voet in
't graf"; „Sprokkelingen"; „Krekelzangen";
„Rotsgalmen"; „Navonkeling" en veel andere,
maar vooral veel wetenschappelijke werken,
die hij ten deele vroeger reeds bearbeid had,
zooals: „d. verhandeling over 't Letterschrift";
,d. oudere en d. nieuwe Taal- en Dichtkundige
1Terscheidenheden"; „d. Spraakleer" en „'t Vertoog over d. Woordvorsching" werden in dezen
tijd openbaar. Ook hield hij voor d. akademiache jongelingschap voorlezingen, in 't bijzonder over d. geschiedenis des vaderlands.
In 1827 verhuisde Bilderdijk naar Haarlem,
waar hij 't overschot zijner dagen doorbracht,
en in 1829 zijn „Schemerschijn" in 't licht
kwam. In 1830 verioor hij op 16 April zijn
gade, die hem door hare trouwe liefdezorg
onmisbaar was. Anderhalf jaar daarna (18
Dec. 1831) overl. d. groote en geleerde Dichter zelf.
Ofschoon hij in geen vak v. kennis geheel
vreemdeling was, en in elken arbeid, op welk
gebied ook, iets nieuws, lets oorspronkelijks,
jets geniaals leverde, heeft hij meer in 't bijzonder zich grooten naam gemaakt, maar
ook bitteren tegenstand berokkend op taalkundig, geschiedk. ? oudheidk. en patisch
gebied. Slechts eenige zijner dichterlijke werken zijn hier genoemd; daaraan maakte hij
al zijn geleerdheid en onderzoek dienstbaar.
In d. spraakkunst, waarin hem d. kennis
der Oostersche, der oud- en nieuw-Europeesche
talen gewichtige diensten bewees, was hij bij
veel dwaling zijn tijd vooruit, en werd d.
bestrijding zijner stellingen en meeningen d.
aanleiding tot 't ontstaan v. een nieuw tijdperk v. taalonderzoek. In d. geschied- en
oudheidkunde trok hem inzonderheid 't tijdperk der middeleeuwen aan, en heeft hij
vooral over 't Leenrecht vele ophelderingen
en beschouwingen gegeven.
BILDERDIJK was sedert d. instelling v. 't
Koninkl. instituut, in 1808, lid der 2e Masse.
In 1809 gaf hij daar een verhandeling over
geestdrift en dweperij; over d. gedaante en
beteekenis der letters; in 1810 over d. afkeer
onzer voorvaderen v. 't Hoogduitsch en d.
blijken daarvan in ooze taal; over „d. Nehalennia"; over 't tooneelspel v. 0. Z. Van Haren
„Pietje en Agnietje", d. oorsprong, aanleg en
verdiensten er van; over d. Sebastianisten
in Portugal; over d. Reien in 't treurspel en
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over 't gebruik der Hollandsclie adjectiva- in
1811 over d. vertaling en navolging v. dichters, en in 1812 over d. Chineesche taal en
over d. uitvinding der drukkunst. Hij wisselde
deze verhandelingen of door mededeelingen
over gevonden penningen v. Karel d. Groote,
Lodewijk d. Vrome en Hollandsche munten
v. 1523.
Bilderdijk hanteerde keurig d. schrijf- en
teekenpen en d. graveerstift. Zijn kopiegn v.
oude handschriften; zijn ook uiterlijk nette
navolgingen en nasporingen v. d. „Spieghel
Historiael", 't voorwerk v. „Maerlants Bestiaris" ; „der Naturen bloeme"; „d. Rijnabijbel"
„d. Leecken-Spieghel", d. Nederd. „Reinaerd
de Vos"; „d. Natuurkunde v. broeder Gheraert", en afteekeningen v. archieven in d.
ijzeren kapel v. d. Oude kerk te Amsterdam,
getuigen dit.
Bilderdijk was in dit alles een geheel, in alles
oorspronkelijk, een wonder v. vernuft, fijn
gevoel, smaak en kennis, een spiegel v. menschelijke kracht en menschelijke zwakheid.
d. Verkooping v. Bilderdijks tweede boekerij,
gevormd sedert zijne terugkomst onder koning
Lodewijk, bracht f 6 700 op; voor d. catalogus
er V. prijkt zijn wel getroffen beeltenis.
L. Roijer te 's Gravenhage vervaardigde in
Mei 1832 een welgelijkend borstbeeld v. d.
beroemden Dichter.
Een gedenkpenning, ter vereeuwiging v.
Bilderdijk, werd te Utrecht door D. Van der
Kellen uitgegeven. Isaac da Costa, Bilderdijks
leerling en vurige vereerder, heeft d. uitgave der Gezamenlijke Dichtwerken v. Bib.
derdijk en v. zijn genaalin (bij A. C. Kruseman
te Haarlem) geredigeerd en daaraan een deei
biographie : „d. Mensch en dichter W. Bilderdijk" toegevoegd. d. Gedichten v. Bilderdijk
beslaan in die uitg. 15 en die zijner echtgenoote 3 zware deelen.
Bilderdijk (KATHARINA WILHELMINA), geb.
SCHWEICKHARDT, zag op 3 Jul" 1777 te 's Gravenhage 't eerste levenslicht. Zij was v.
Duitsche afkomst : haar vader, H. W. SCHWEICKHARDT, was te Ham, in 't graafs. Mark geb.
Een oude familie-overlevering, door BILDERDIJK gretig opgevat, schreef a. d. Schweickhardts een adellijke afkomst toe, als afstammende v. ririder Otto, bijgen. Sweekhart, die
in d. strijd tuss. d. Hertog v. Luxemburg en
keizer Hendrik VII, in 1309 d. Keizer door
zijn dapperheid d. overwinning bezorgde.
H. W. Schweickhardt was een bekwaam
landschapschilder, vooral v. wintertafereelen,
alle met goed geteekende beelden en dieren
gestoffeerd. In dien trant heeft hij versch.
kabinetstukjes en teekeningen vervaardigd
en ook prenten geetst. Door schitterende beloften v. 't Engelsche hof uitgelokt, verhuisde
hij in 1786 met zijn gezin naar Londen, waar
hij 8 Juli 1797 overl. Door deze lotswisselingen
was KATH. WILH. S. zoowel vertrouwd met
d. Hoogduitsche en Nederlandsche als met d.
Engelsche taal- en letterk. Daarenboven had
zij d. Fransche, Spaansche en Italiaansche
letterkunde beoefend. Reeds vOOr hare kennismaking met Bilderdijk schijnt zij een
treurspel in Engelsche verzen en d. romance
„Elvire" geschreven te hebben, die later (in
1799) door haar zelve in 't Nederlandsch is
overgebracht.
BILDERDIJK had reeds in Den Haag d. schilder SCHWEICKHARDT in een rechtsgeding bijgestaan en vond te Londen in diens gezin niet
alleen een gastvrij onthaal, maar hij won d.
liefde v. diens dochter KATHARINA WILHELMINA. Hij onderwees liaar in d. Nederl. taal
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on letterk., ontwikkelde en vormde haar aanleg en smaak voor d. poezie, en huwde haar
na d. ontbinding v. zkjn eerste huwelijk. Zij
vergezelde haar echtgenoot naar Brunswijk,
kort voordat haar vader op 8 Juli 1797 overl.
Zij deelde met voorbeeldige toewijding in alle
ontberingen, wederwaardigheden en teleurstellingen v. haar echtgenoot, en verwierf in
weerwil v. 'eon moeielijke levenstaak een uitgebreide taalkennis en een aanmerkelijke
hoogte in d. schilderkunst en d. muziek,
maar bovenal een ongemeen talent in d.
dichtkunst, zoodat zij in 1816 bekroond werd
door de Gentsche maatschappij v. schoone
kunsten en letterk. en in 1828 tot eerelid
benoemd werd door d. maatsch. v. taal- en
letterk. • te Brugge. Zij overl. te Haarlem, 16
Apr. 1830. Hare gedichten zijn vloeiend, onberispelijk gebouwd, en onderscheiden zich meest
door teeder, fijn gevoel. Veelal komen zij voor
in d. bundels, door haar echtgenoot uitgeg.
en onderteekend C. W. S. of K. W. B. Afzonderlijk verscheen v. haar in 1808 't treurspel
„Elfride"; in 1809 een navolging v. Racines
„Iphigema in Aulis"; in 1818 d. treurspelen
„Ramiro" en „Dargo"; in 1820, 1828 en 1829
bundels gedichten. Bovendien schreef zij een
groot aantal gelegenheidsgedichten, bijdragen
in almanakken, navolgingen en vertalingen,
waarvan inzonderheid genoemd moet worden
d. overbrenging in onze taal v. SOUTHEY'S
„Rodrigo de Goth" (2 dln, 1823 en 1824). In d.
uitgaaf door T. DA COSTA bezorgd, beslaan d.
verzamelde gedichten v. K. W. BILDERDIJK drie
lijvige boekdeelen.
Enders (JOH. WARN.), geb. 8 Aug. 1811 te
Utrecht, wijdde zich sedert zijn twintigste
jaar a. d. schilderkunst en beoefende 't landschap in d. trant v. Koekkoek en Schelfhout.
Hij evenaarde daze meesters in edele 2 maar
getrouwe opvatting der natuur. Spoedig verwierven zijn aantrekkelijke natuurtafereelen
plaatsing in d. musea to 's Gravenhage,
Haarlem, Amsterdam on Karlsruhe on bekroningen op d. tentoonstellingen to Brussel,
Weenen on Philadelphia. In 't museum to
's Gravenhage werd d. schilderij geplaatst, die
hij volgens opdracht v. koning Willem III v.
Klarenthal bij Wiesbaden vervaardigd had.
Op d. tentoonstelling to Parijs in 1878 zond
hij een Geldersch landschap, op die to 's Hage
in 1878 een Berkenlaan in Gelderland, on op
die to Munchen in 1879 het tafereel „Achter
de Kerk to Oosterbeek." Zijn echtgenoote
MARIA PHILIPPINE, een dochter v. d. minister
VAN BOSSE, ontwikkelde zich onder zijne leiding, na ook onderwijs v. Verboom en Van de
Sande Bakhuyzen genoten to hebben, insgelijks tot een verdienstelijke landschap-schilderes, wier doeken op d. tentoonstellingen to
Amsterdam, Utrecht en elders rechtmatige
bewondering wekten.
Bildt ('t) is een Friesche gemeente met
ruim 9000 inw., die s. Anna-parochie tot hoofdplaats heeft, en daarbij nog s. Jacobi-parochie
on Lieve-Vrouwe-parochie bevat. Doze gemeente, vroeger. eon grietenij v. Westergoo,
bestaat uit polderland v. d. in d. 15e eeuw
dichtgeslibden mond der Middelzee en is
tuss. 1505 en 1754 bij gedeelten ingedijkt voor
Hollandsch geld en aanvankelijk bevolkt door
Hollandsche boeren, 'tgeen a. d. taal der bewoners nu nog merkbaar is. d. Landbouwers
zijn hier voor een greet deel nog eigenaars
v. d. grond.
Bildt (JAN PIETERSZ. VAN DER), geb. 25 Oct.
1709 to Lieve-Vrouwe-parochie in Friesland,
was d. zoon v. een timmerman on aanvan-
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kelijk in 't ambacht zijns vaders werkzaam,
maar ontwikkelde zich door buitengewonen
aanleg en eigen oefening tot een voortreffelijk
werktuigkundige. 't Gelukkig repareeren v.
een huisklok gaf aanleiding, dat hij eerst uit
d. omtrek klokken to herstellen kreeg en,
toen hij in 't uurwerk doeltreffende verbeteringen aanbracht, kreeg hij zooveel bestellingen, dat hij zich to Leeuwarden als uurwerkmaker vestigde. Hier voegde hij een
spiegelmakerij bij, maar in 1742 werd hij op
aanbeveling v. prof. W. Lore, die a. d. hoogeschool te Franeker d. wiskunde onderwees,
daar beroepen tot conservator der natuurk.
instrumenten v. d. academie. Bij 't herstellen
v. een Engelschen telescoop, ontstond bij hem
't plan om zelf zulk een werktuig to vervaardigen, 'tgeen horn zoo goad gelukte, dat prof.
Lord er horn met een aanbevelend schrijven
made naar Amsterdam zond, waar men verbaasd stond over dezen arbeid, die volgens
velar oordeel d. beste Engelsche kijkers overtrof. Hem word van nu af d. vervaardiging
v. optische instrumenten voor d. Nederl. universiteiten opgedragen. Hij overl. to Franeker,
27 Apr. 1791. — Zijn kleinzoon, BAUKE EISMA
V. D. B., werd onder 's Grootvaders leiding
insgelijks een beroemd vervaardiger v. natuurkundige instrumenten en uurwerken. Wegens
deelneming a. d. staatk. verdeeldheid v. 1787
moest hij Franeker verlaten, en arbeidde hij
lang to Buiksloot, maar in 1806 keerde hij
naar Franeker terug, waar hij amanuensis a.
d. hoogeschool werd voor natuur- on sterrekunde, en van nu af verwierven d. optische
instrumenten, die hij vervaardigde, inzonderheid zijn telescopen on achromatische kijkers,
algemeene vermaardheid. Hij overl. to Franeker, 24 Apr. 1831.
zoon v. BEOR, die to Pethor a. d.
Euphraat woonde, ontving v. koning Balak
v. Moab d. last, d. Israelieten, die a. d. vlakke
velden v. Moab gelegerd waren, plechtig to
vervloeken. Volgens Num. XXII—XXIV hield
een engel met een ontbloot zwaard in eon
nauwen bergpas d. ezelin tegen, waarop Bileam
zat; d. ezelin week op zijde en Bileam, die
d. engel niet zag, sloeg d. ezelin, doch daze
stortte neder en sprak, zich over zijn onredelijke hardheid beklagende. Eerst nu zag Bileam
d. engel, die hem beval alleen to spreken, wat
Jehova hem zou ingeven. Bileam kwam bij
Balak, liet driemaal brandoffers ontsteken,
doch in plaats v. vervloekingen kon hij slechts
zegensprekingen over Israel uitbrengen.
of Belad-el-dsjeRiled-oel-dsjerid
rid, d. i. dadel-land, heat 't deel v. Barbarije,
dat Tunis t. Z. on W. v. d. Sahara scheidt.
't Is een strook v. 2400 KM. lang, die Tangs
d. zich in 't zand verliezende rivieren on in
d. omtrek der wellen on bronnen met dadelpalmen begroeid is. Onder d. Romeinsche heerschappij en onder 't Khalifaat waren in dit
gewest welvarende steden; thans is 't arm
on dun bevolkt en alleen d. doortrekkende
karavanen geven eenige levendigheid en welvaart.
Bilevelt (ANTHONIS), in 't begin der 17e
eeuw, volgens anderen in 1576, to Maastricht
geb. en in 1644 of 1666 gest., vertoefde meest
in Italie, waar hij onder d. naam Bilevelti als
kunstenaar hoog geschat werd. Hij was to
Florence leerling v. Cigoli en schilderde geschiedk. onderwerpen, die zich door edele vormen, een schoon koloriet en een liefelijke,
sierlijke manier onderscheiden. In d. uitdrukking volgde hij Titiaan of P. Veronese, als hij
zich Cigoli niet ten voorbeeld stelde. d. Meeste
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zijner werken vindt men in d. s. Cajetano en
s. Marco te Florence, onder welke „d. Oprichting v. 't kruis" uitmunt. Naar 't schijnt, heeft
hij meermalen dezelfde onderwerpen behandeld, of retoucheerde hij die schilderijen,.na
ze door zijn leerlingen te hebben laten kopleeren. Men vindt althans : „d. Vlucht v. d. kuischen Jozef" in versch. huizen te Florence, in
't museum en in 't paleis Barberini, welke
alle zijn naam dragen. Zijn stijl vond veel
navolging.
Bilfinger (GEORGE BERNH.), was een godgeleerde en wijsgeer, geb. te Canstadt in 1693
en gest. te Tubingen in 1750. 't Meest bekende
v. zijn werken is: „Dilucidationes philosophicae de Deo, anima et mundo" (Tubingae,
1768). Men verhaalt, als iets merkwaardigs,
dat hij en zijn geslacht zes wingers a. iedere
hand en zes teenen a. iederen voet hadden,
van waar de geslachtsnaam Balffinger, d. i.
twaalfvinger, stamt.
Dunn of Delin is eon Boheemsche badplaats t. N.-W. v. Praag a. d. Biela. d. Natuur
is er romantisch; a. alle zijden verheffen zich
kalkgebergten en basaltrotsen, waarvan d.
Borzen, een kegelvormige monolith v. 535 M.
hoog, boven alle uitsteekt. d. Geneeskrachtige bronnen worden door lijders a. slechte
spijsvertering en ingewandskwalen druk bezocht; zij hebben een groot gehalte a. natriumcarbonaat en a. vrij koolzuur, waardoor 't een
zuren smaak heeft en sterk mousseert. d.
Jozefsbron is d. vermaardste; deze heeft een
temperatuur v. 12° C. en 't water er van
wordt, in flesschen of tot pastilles verwerkt,
in groote hoeveelheid alom verzonden.
heet aldus naar 't Fr. bille, dat
Biljart
bal beteekent. In zooverre als 't biljartspol
niet v. 't lot afhangt, oefening, overleg en
behendigheid vereischt en a. personen, die een
zittend leven leiden, een gezonde lichaamsbeweging verschaft, staat 't evenals 't kolven,
kaatsen en kegelen boven vele andere spelen
maar 't is zeer tijdroovend en ontaardt licht
v. een weldadige verpoozing tot grove tijden geldverspilling. d. Regelen v. 't biljartspel
zijn eenvoudig en d. loop der ballen berust
op d. wetten, volgens welke een in gang
zijnd lichaam zijn beweging a. een in rust
zijnd lichaam mededeelt, en bij 't weerkaatsen
tegen de randen op 't feit, dat d. hoek v. inval gelijk is a. d. hoek v. terugkaatsing. Nieuwere werken over 't biljartspel zijn: Kranefeldt „Das feine Billardspiel" (1874) en Bogumil
„Theorie u. Praxis des Billardspiels" (1876).
Biljoen noemt men d. uit een menging v.
zilver en koper bestaande pasmunt. d. Naam
is afkomstig v. 't Fr. billon en beteekent
eigenlijk edel metaal v. een gering gehalte.
Bill heet in Engeland de voordracht tot
een wet. d. Regeering en ook ieder lid v. 't
Parlement kan een Bill voorstellen in 't huis,
waarin hij zitting heeft, indien d. meerderheid zijner medeleden daarin toestemt. d. Bill
wordt dan a. 't oordeel v.'t Huis onderworpen
in eene eerste lezing. Zekeren tijd daarna heeft
een tweede lezing plaats on de voorsteller
vraagt telkens verlof om verder to gaan,
waaromtrent de meerderheid der laden beslist.
Na d. tweede lezing komt zij in eon comite
v. 't geheele Huis, waar zij gewijzigd en verbeterd wordt. Hierop wordt zij voor d. derde
maal gelezen en dan is zij, althans in 't
Lagerhuis, voorgesteld; daarna wordt zij door
een der laden naar d. Bar of the House of Lords
gebracht, waar zij dezelfde vormen doorloopt,
om na 't erlangen der goedkeuring v. dat Huis
en der koninklijke sanctie Act to worden.
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Dillard (CHARLES MICHEL) was een Fransch
geneesheer, geb. in 1800 to Pellouailes, bij
Angers, dep. Maine-et-Loire, on reeds in 1832
overl. Zijn beide voorn. werken, die een blijvende waarde hebben, zijn : „De la membrane
muqueuse gastro-intestinale dans Petat sain
et dans Petat inflammatoire", in 1824 bekroond, een hoofdwerk voor ieder, die studie
maakt v. pathalogische anatomie, en „Traite
des maladies des enfants nouveaux-nOs" (met
een atlas, 3e dr. 1837).
Dillaud-Varennes (JEAN NICOLAS), geb.
23 Apr. 1756 to La Rochelle, was d. zoon v.
een advocaat, maar leidde een ongeregeld
leven, was eenigen tijd lid v. een tooneelgezelschap, schreef hekeldichten en 't blijspel
„La femme comme it n'y en a plus", die veel
ergernis wekten, trad in een geestelijke orde,
waaruit hij spoedig verbannen word, en vestigde zich in 1785 als advocaat to Parijs. Hier
stelde hij zich bij 't uitbreken der revolutie
op d. voorgrond. Hij hitste aan tot geweld
en bloedvergieting, plaatste zich a. 't hoofd
der Jakobijnen, verbond zich met Robespierre,
Marat en Danton, en richtte met laatstgen.
d. vreeselijke Septembermoorden aan v. 1792.
In een week werden door 200 beulen 10 000
menschen geslacht. Hij dreef aan tot d. terechtstelling v. d. laden der koninklijke familie en
der Girondijnen, was d. heftigste der tien
laden v. 't „Comae, du salut public", en trad
eindelijk op met een aanklacht tegen Robespierre. Nu ward hij echter in d. val v. 't Schrikbewind medegesleept on op 1 Apr. 1795 naar
Cayenne gedeporteerd. Hier bleef hij ruim 20
jaar; in 1816 vertoonde hij zich to New-York,
maar hij ondervond er zooveel verfoeiing en
afschuw, dat hij naar 't eil. Haiti week. Hij
stierf to Port-au-Prince, 3 Juli 1819.
Dillault (AD. MARIE), geb. 12 Nov. 1805 to
Vannes, studeerde in de rechtsgeleerdheid to
Rennes en vestigde zich aanvankelijk als advocaat to Nantes, maar betrad reeds spoedig
de staatk. loopbaan. Hij ward lid v. d. gemeenteraad, v. 't departementaal bestuur en
in 1837 lid der Kamer v. Gedeputeerden. Hier
schaarde hij zich a. d. zijde v. THIERS. Niet
zoo zeer door zijn redevoeringen als door zijn
bekwaamheid on door zijn belangrijke adviezen in zaken v. handel en nijverheid steeg
zijn invloed. Hij ward opgenomen in 't ministerie-Thiers v. 1840 en bracht toen 't handelsverdrag met Nederland tot stand, maar 't
ministerie moest reeds in Oct. 1840 aftreden,
en BILLAULT liet zich bij d. Balie to Parijs
inschrijven en hernam zijn plaats in d. Kamer
v. Afgevaardigden bij d. oppositie. Bij d. naderenden val v. 't ministerie-Guizot bracht
hij dit hevige slagen toe door 't blootleggen
v. ergerlijke misbruiken, maar hij hield zich
binnen d. perken en keurde d. „reformistische
banketten" af. Toch stemde hij na d. Februariomwenteling v. 1848, als lid v. d. Constitueerende Vergadering, voor d. verbanning
der familie Orleans on voor democratische instellingen. Ook kantte hij zich tegen d. toenemenden invloed v. LODEWIJK NAPOLEON, ten
gevolge waarvan hij niet tot lid v. 't Wetgevend Lichaam gekozen ward. Eerst na d.
coup d'etat v. 2 Dec. 1851 ward hij herkozen
on nu president v. 't Wetgevend Lichaam en
voorstander v. 't Tweede Keizerrijk. In Juli
1854 volgde hij Persigny op als minister v.
Binnenl. zaken on verdedigde sedert, met
groote bekwaamheid d. staatkunde v. Napoleon III tot zijn dood op 13 Oct. 1863.
Dille (STEEN ANDERSEN), een Deensch zeeman, ward geb. 4 Dec. 17l7 en trad reeds in
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1809 als kadet in dienst. In 1816 diende hij
als luitenant op d. Minerva, die een tocht
naar d. Middell. zee en West-India deed. In
1820 kruiste hij in Franschen dienst op d.
kusten. v. N.- en Z.-Amerika; hij vertoefde
daar in 1840 a. boord der Bellona in dienst v.
zijn vaderland en volbracht als commandant
v. d. Galathea v. 1845 t. 1847 een reis om d.
wereld. Hij heeft dezen tocht in een zaakrijk
werk beschreven. Bij d. aanval v. Duitschland in 1848 verdedigde hij eerst d. Oost-,
daarna d. Westkust v. d. Deenschen staat.
Hij was minister v. Marine v. 1852 t. 1854 en
v. 1860 t. 1868, commandeerde in 1858 't eskader in d. Oostzee en deed daarna een door
hem zeif beschreven tocht n. China. Hij verwierf d. rang v. admiraal en overl. 7 Mei 1883.
Billette heet in d. wapenkunde een langwerpig vierkante figuur, die meer hoogte
dan breedte heeft. Wanneer zij meer breed
dan lang is, beet d. Billette renverse'e. Billette
is een schild, geheel vol billetten zooals in
't wapen v. Nassau en dat der Nederlanden.
Billijkheid (Fr. equite). Veel is er geschreven en gestreden over 't denkbeeld, dat door
dit woord wordt uitgedrukt. Schmalz zegt in
zijn „Handbuch der Rechtsphilosophie" „Billijkheid is d. beperking der uitoefening v.
juridisch recht door ethische plicht." d. Waarheid v. deze bepaling wordt duidelijk, als
men bedenkt, dat wel 't billijke tegenover
't rechtvaardige gesteld wordt, maar daarom
niet iedere handeling, uit weldadigheid of
menschenliefde voortspruitende, billijk genoemd wordt. Wie a. twee armen, d. een een
sterk jong mensch, d. anderen een hulpbehoevenden invalide, een even groote gift toedeelt, is weldadig. Schenkt hij d. gebrekkige
meer, d. gezonde minder, zoo zal men dat
billijk noemen; hetzij omdat men bedenkt,
dat d. gever 't recht had a. beiden evenveel
te geven en dat recht slechts uitoefende met
d. beperking v. d. ethischen plicht om d.
invaliden arme meer dan d. validen arme
te bedeelen; hetzij omdat men a. beide ontvangenden gelijk juridisch recht, doch d. gebrekkige naar d. wetten der ethica 't grootere
deel v. d. aalmoes toekent. Volgens d. Justiniaansche rechtsbegrippen was rechtvaardigheld : „honeste vivere, neminem laedere, suum
cuique tribuere" (eerlijk leven, niemand beleedigen, ieder 't zijne toekennen.) Wij noemen
iemand billijk, die zichzelf zoo verloochent,
dat hij zich bij 't beoordeelen v. zijn tegenstander op diens standpunt kan stellen.
Billioen is millioen maal millioen of duizend milliarden.
Billiton of Blitong is een der Soendaeil., en ligt tuss. Sumatra en Borneo op ruim
3' Z. B. en ruim 108° 0. L. v. Greenwich; 't is
a. d. Westzijde door straat Gaspar v. Banka gescheiden en heeft a. d. Oostzijde d. Karimatapassage. 't Telt op 119 vk. geogr. mijl bijna
30 000 bew. 't Noorderdeel is heuvelachtig, d.
hoogste berg, Tadjem, verheft zich daar 1000
M. boven d. zee. d. Hoofdplaats heet Tandjong Pandang en heeft d. eenige goede reede
v. 't eiland, want 't strand is overigens door
d. klippen moeilijk genaakbaar. 't Dierenrijk
is er ruim vertegenwoordigd, er worden eetbare vogelnestjes ingezameld, kokosnoten en
peper geoogst en voortreffelijk timmerhout
gewonnen. Billiton is echter voor ons 't belangrijkst om d. groote hoeveelheid tinsteen,
die er gedolven wordt en in kwaliteit gelijk
staat met dat v. Banka.
Billon (FRANcOIS DE) secretaris v. G. du
Bellay, heer v. Langei, geb. to Parijs, schreef
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„Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe
feminin," dat hij a. Catharina de Medicis en
nog eenige vorstinnen opdroeg. d. Opdrachtsbrief is geteekend uit Rome „au Camp antique
de Mars, Pan 1550." 't Is een zonderling werk,
volgens H. Stephanus vol godslasteringen.
Hij vergeleek er o. a. d. oude profeten met
d. secretarissen v. d. koningen v. Frankrijk
in. 't Werk is gedrukt te Parijs in 1555.
Billroth (THEODOR), geb. 26 Apr. 1829 te
Bergen op 't eiland Rtgen, studeerde in d.
geneesk. te Greifswald, Gottingen, Berlijn en
Weenen en werd een der beroemdste chirurgen v. d. nieuweren tijd. In 1860 was hij hcogl.
te Zurich, in 1867 te Weenen, maar zijn naam
als bekwaam operateur vestigde zich door d.
diensten, die hij in d. Fransch-Duits. oorlog
in d. lazarets bewees. Van zijn talrijke geschriften worden hier alleen vermeld: „Die
ailgemeine chirurgische Pathologie u. Therapie" (6e dr. 1872); „Chirurgische Briefe aus
den Feldlazaretten" (1872); „Untersuchungen
fiber die Vegetations-formen von Coceobacteria septica" (1874) en „Chirurgische Klinik in
Wien, 1868-1870 u. 1871-1876."
Billy (CASPER ROBLES, heer v.), zie Robles.
Billy (JACQUES DE), een geleerde abt uit d.
16e eeuw, vertaalde vele Grieksche kerkvaders
in 't Latijn. Zijn overzetting v. Gregorius
Nazianzenus (Paris, 1569; Colon Agripp. 1570;
Paris, 1583) was in hooge achting en were
nevens d. Griekschen tekst in d. uitgaaf te
Parijs in 1609 in 2 dln, gedrukt. d. Benedictijn
Louvart heeft deze uitg. nagezien en verbeterd.
J. Chatard heeft zijn leven beschreven, en d.
Launoy in zijn „Histoire du college de Navarre"
twee brieven v. hem a. J. Pelletier gevoegd.
Bilma, is een oase in d. Sahara, halfweg
tuss. Fezzan en Boernoe. Zij ligt 500 M boven
d. zeespiegel, heeft goede waterbronnen en
veel dadelpalmen. d. Hoofdplaats beet Garoe.
d. Zoutgroeven leveren zooveel, dat soms
karavanen v. 1000 kameelen 't gewonnen zout
naar 't Zuiden vervoeren. ROHLFS heeft deze
oase beschreven.
Bils (LODEWIJK DE), heer v. Coppersdam,
Schout v. Aardenburg, was een Nederlandsch
edelman, die in d. 17e eeuw als ontleedkundige zich een grooten naam verwlerf. Op d.
lijst der werken, waarvan Haller zich bij 't
schrijven zijner „Elementa Physiologiae" heeft
bediend, worden elf geschriften v. De Bils
genoemd, veelal v. polemischen aard. d. Tijdgenooten v. De Bils laten zich meest zeer
ongunstig over hem uit, zooals Barbette, Borrichius en Blasius. d. „Epist. medicinales" v.
Bartholinus bevatten hierover veel bijzonderheden in d. derde Centurie. Echter vinden wij
sommige zijner gevoelens door kundige schrijvers uit d. 17e eeuw met lof vermeld, bijv.
door A. de Heyde, in zijn uitg. v. d. „Nieuw
Lichtende Fakkel der Chirurgie", v. C. v. d,
Voorde, (Middelb. 1680). 't Schijnt, dat De
Bils zich veel liet voorstaan op zijn bedrevenheid in d. praktische ontleedkunde en op
een wijze v. inbalsemen, die hij geheim hield,
iets dat geheel in d. geest zijner eeuw was
en dus niet zoo sterk kan worden veroordeeld.
Vele stukken uit zijn verzameling zijn later
op d. Anatomie to Leiden bewaard, blijkens d,
Catalogus v. 1730. Volgens sommigen is hij ook
hoogleeraar to Leuven geweest, door Kestnei
(„Med. Gel. Lex.") wordt hij „professor hono.
rarius in universitate Lovaniensi" genoemd.
Bilston is een fabriekstad met 23 000 inw,
in Staffordshire, bij Birmingham. In d. nabij•
held zijn veel ijzer- en steenkoolmijnen.
Bilt (d.) is een gem. met 2000 inw. 5 KM
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t. N.-0. v. d. stad Utrecht, in een lieflijke
streek met schoone buitenverblijven, ook in
d. Biltstraat, halfweg tuss. d. stad en 't dorp.
Diu la Motte (CORN. V. ERLACH V. D.),
geb. 18 Aug. 1829 te 's Hertogenbosch en
overl. 8 Aug. 1868, was journalist en schrijver
v. eenige werken. Hij werkte eerst mede a.
d. N. Rott. cour., daarna a. 't Dagbl. v. 's Gravenhage en redigeerde eindelijk d. Rozendaalsche cour. Hij schreef o. a. „d. Roman v. Blijdenhoeve" (1847); „Een kerkgang te Tilburg"
(1855); „Java; schetsen en omtrekken uit d.
portef. v. C. L. M. v. d. Does" (1858) en „d.
Delftsche tentoonstelling v. oudheden" (1863).
Bilzenkruid (Hyoscyamus) is een tot d.
nat. fam. der Nachtschaden of Solaneen behoorend en wegens zijn giftige eigenschappen algemeen bekend plantengeslacht, met
een buisvormigen, 5-spletigen, blijvenden kelk ;
een trechtervormige, 5-lobbige bloemkroon;
5 meeldraden en een tweehokkig veelzadig
vruchtbeginsel, dat later a. d. top met een
deksel openspringt. d. Meest bekende soort,
H. niger L., komt ook bij ons in 't wild op
puinhoopen en mestvaalten voor en onderscheidt zich door langwerpig-eironde, bochtiguitgesneden, voor 't grootste deel stengelomvattende, kleverig-behaarde bladeren, en ongesteelde, gele, donker-paars geaderde bloemen.
Van deze plant wordt 't kruid (d. Herba Hyoscyami der apotheek), dat in verschen toestand
een onaangenamen geur verbreidt, als een
verdoovend pijnstillend middel ingezameld ;
ook wordt uit 't zaad tinctuur en olio v. bedwelmende kracht bereid. 't Werkzame beginsel is 't alkaloid Hyoscyamine (C17H22NO3). Bij
te groote hoeveelheid gebruikt, ontstaat verwtging der pupil, braking, ijlhoofdigheid, stuiptrekking en d. dood. H. Scopolia L. wordt
thans tot een ander geslacht gerekend, heet nu
Scopolia atropoides Sch. en groeit in Hongarije.
Bima is een staatje op d. Oostkust v.
Soembawa ('t derde in d. reeks der kleine
Soenda-eil.), gelegen op 8 1/2 0 Z. B. en 117 1/2°
0. L. v. Greenwich. d. Hoofdplaats Bima ligt a.
een baai v. gelijken naam, a. straat Sapi. Daar
resideert d. Sultan en d. Nederl. bewindvoerder. d. Staat telt ruim 100 000 bew., die rijst,
katoen, suiker en opium verbouwen en handel
drijven. Ook bezit dit ail. sandelhout en eetbare vogelnestjes.
Bimana beteekent tweehandig. Linnaeus
gebruikte dit woord tot orde- geslacht- en
soortnaam voor d. menschen. d. orde der apen
noemde hij quadrumana (vierhandigen).
Bimbia is een handels-station in 't onder
Duitsche beschermheerschappij staande Kameroen-gebied op d. Westkust v. Z.-Afrika. 't
Grootste deel v. Bimbia is een schier-eiland
tuss. d. Oorlogschipsbaai en d. rivier Bimbia
of kleine Kameroen. Daar ligt d. stad Bimbia
of Williamstown met een veilige reede. Meer
Noordelijk ligt Money's-stad, die wegens verzet
v. 't stamhoofd MONEY op 22 Febr. 1886 door
d. Duitsche kanonneerboot „Cyclop" met granaten is beschoten en voor een groot deel
verbrand.
Bimetallismus heet 't stelsel v. gouden
en zilveren munt naar een vaste verhouding
tuss. d. waarde v. deze metalen. Sinds tweets
jaar was 't goud 15 1/2 maal zoo
duur als een even zware hoeveelheid zilver,
maar eerst door de groote goudvindingen in
California en 't Z.-0. v. Nieuw-Holland, en
daarna in tegenovergestelden zin door d. ontzaglijk groote zilverproductie in Nevada en
Mexico is deze verhouding verbroken en a.
mutati8n onderhevig. Zoo ontstond in som-
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mige staten 't stelsel om alleen 't goud als
munt-standaard aan te nemen. Op d. muntconferentien v. 1878 en 1881 kwam men niet
tot eenstemmigheid. 't Britsche rijk, Belgie
en Zwitserland willen de gouden muntvoet,
d. Vereen. Staten, Nederland en Italie d. dubbelen standaard, Frankrijk houdt zich onzijdig, en 't Duitsche rijk verklaarde zich later
tegen 't bimetallismus, dat echter eon sterken
steun heeft gekregen doordat in 1890 door d.
Vereen. Staten tot 't aanmunten v. zilveren
specie, op groote schaal, is besloten.
Binair beteekent paarsgewijze. In d. scheikunde verstaat men door binaire verbindingen
stoffen, die uit twee als elementen aangenomen stoffen zijn samengesteld, zooals water,
dat uit twee maten waterstof en een maat
zuurstof bestaat. Vroeger stelde men, dat alle
verbindingen binair waren, dat een uit twee
elementen samengestelde stof zich met een
andere verbond tot een samenstelling v. d.
tweede orde, dat samenstellingen v. d. tweede
orde zich weder vereenigden tot eene v. d.
derde orde, enz.
Binck (JAKOB), een der beste kunstenaars
v. zijn tijd, werd in 1490 of 1504 to Neurenberg of te Keulen geb. Op een zijner gravuren noemt hij zich Binck Coloniensis, maar
't is zeker, dat hij lang to Neurenberg woonde
om d. kunst in d. school v. Diirer to leeren.
Men vermoedt, dat hij later Italie bezocht,
wijl zijn teekening zuiverder en zijn voordracht lichter is dan die uit d. school v. Darer.
Binck was vast in d. omtrekken en een der
eersten, die zich in d. graveerkunst op 't
wedergeven der schoonheids-vormen toelegde.
Bartsch beschrijft 97 platen v. hem, waarin
nog meer d. geoefende teekenaar dan d. geoefende graveur kenbaar is. Deze zijn gemerkt
met dooreengevlochten H, C en B. Sommigen
schrijven 52 enkel met I. B. gemerkte platen
ook a. horn toe. Bartsch meent echter, dat
die v. een onbekenden meester zijn. Deze
meester is ook als schilder bekend. In 1546
was hij portret-schilder in dienst v. koning
Christiaan III v. Denemarken, ook schilderde
hij eenigen tijd voor hertog Albrecht v. Pruisen, die hem in 1549 naar d. Nederlanden zond
om er d. oprichting v. een praalgraf voor zijn
gemalin te besturen. In 1550 zond d. Deensche
koning hem naar Holstein om er een geschikte plaats voor 't bouwen v. een vesting
te bepalen; hij is waarschijnlijk to Koningsbergen gest. Onder zijn voorn. werken telt
men 't naar zijn ontwerp to Sleeswijk uitgevoerde praalgraf voor d. echtgenoote v. Frederik I v. Denemarken; zijn eigen portret in
d. keizerlijke galerij te Weenen; dat v. Christiaan III on zijn gemalin te Kopenhagen en
v. hertog Albrecht v. Pruisen en diens gemalin in d. Dom te Koningsbergen.
Binckes (JAKoB), ook Binkes of Benckes gespeld, werd te Koudum in Friesland
geb. uit een geslacht, dat in later tijd vele
zeelieden opgeleverd heeft. Van zijn jeugd is
niets bekend. In 1666 komt hij voor als bevelhebber over een schip v. 48 stukken, waarmede hij in 't eskader v. C. Tromp d. zeeslag
v. 3 Aug. bijwoonde. In 1667 behoorde hij
onder d. kapiteins, die d. roemrijken tocht op
d. rivier v. Rochester volbrachten. In 1670
kruiste hij onder Van Gent op d. Algerijnsche
roofschepen en ontving hij voor zijn dapperheid een gouden keten en eerepenning. Daarna
weld hij onder D. Schey naar d. Middell. zee
gezonden tot bescherming v. d. handel. d.
Admiraliteit v. Amsterdam vertrouwde hem
in 1673 vier schepen toe om in West-India
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d. vijanden zooveel mogelijk afbreuk te doen
en, als 't kon, eon Britsche of Fransche volkplanting te veroveren. Op d. reede v. Martinique vereenigde hij zich met 't Zeeuwsche
smaldeel v. C. Evertsen d. jongere, die met 't
zelfde doel uitgezonden was. Behalve veel
koopvaarders veroverden zij 't eiland s. Eustatius en d. stad Nieuw-Amsterdam (thans
New-York) met al wat tot 't voormalige
Nieuw-Nederland behoorde. In 1674 keerde
Binckes naar 't vaderland terug, waar hij
door d. Admiraliteit met een geschenk werd
beloond en, wijl d. oorlog tegen Frankrijk nog
voortduurde, opnieuw met een eskader naar
West-Indio gezonden, ten einde daar d. Fransche koloniOn aan te tasten. Na Cayenne en
Marie Galante veroverd te hebben, maakte
hij zich v. 't eil. Tabago meester, legde er
een sterkte aan en verdedigde die op 3 Mrt
1677 met goed gevolg tegen d. heftigen aanval eener Fransche vloot onder d. vice-adm.
J. D'EstrOes. Deze keerde echter reeds tegen
't einde des jaars met een sterkere vloot
terug, landde en tastte 12 Dec. d. sterkte
aan. Reeds in 't begin v. d. aanval drong een
bom in d. kruitkelder door, die een schrikkelijke uitbarsting te weeg bracht, waardoor
een groot deel der bezetting gedood werd en
onder dezen ook d. dappere bevelhebber. d.
Verovering v. 't eiland door d. Franschen was
hiervan 't gevolg. Binckes, die met kleine
middelen veel ten uitvoer bracht, maar door
d. Admiraliteit niet naar behooren ondersteund werd, moet onder onze dapperste en
bekwaamste zeehelden geteld worden.
Binckes (simoN), geb. te Stavoren in 1731,
studeerde te Franeker in d. rechten, werd
secretaris zijner vaderstad, lid der Staten en
raadsheer in 't Hof v. Friesland. Hij was een
uitstekend rechtsgeleerde v. algemeen erkende
geleerdheid en bekwaamheid. Hij heeft zich
ook verdienstelijk gemaakt door 't verzamelen
v. Friesche charters, handvesten en oorkonden, en door voor dien tijd belangrijke rechtsgeleerde geschriften.
Binder (JOSEPH), geb. te Weenen in 1805,
werd een der beste historie-schilders der 19e
eeuw, uitmuntend door levendigheid en waarheid zijner voorstellingen, gepaard met edelen
stijl en smaak. In 't Museum Belvedere te Weenen vindt men v. hem „Romulus en Remus" en
„s. Eustachius met 't hert" en tot zijn schoonste
stukken behooren : „d. Engelenwacht"; „Drie
Koningen" en „d. Schaking v. Psyche". Hij
schilderde ook al fresco, waarvan merkwaardige proeven zijn in d. Altlerchenfelder kerk
to Weenen, voorstellende d. zes scheppingsdagen en d. sabbatsrust.
Binding (KARL), geb. 9 Juni 1841 te Frankfort a. d. Main, studeerde to Gottingen en
Heidelberg in rechtsgeleerdheid en geschiedenis, onderwees doze wetenschappen achtereenvolgens a. versch. universiteiten en werd
in 1873 hoogl. to Leipzig. Van zijn geschriften
worden hier vermeld: „Geschichte des Burgundisch-romanischen Konigrei chs" (1868) ; „Die
Norman u. ihre Uebertretung" (2 din, 1877) on
„Die drei Grundfragen der Organisation des
Strafgerichts" (1876).
Bindvlies (Conjunctiva), Zie Oog.
Bindweefsel werd voorheen celweefsel
genoemd, maar sinds d. ontdekking v. Schwann
on Schleiden, dat alle weefsels oorspronkelijk
uit cellen gevormd zijn (zie Celvor
onderscheidt men als bindweefsel een algemeen verbreid weefsel in 't dierlijk lichaam, dat overal
d. ruimten tuss. d. versch. deelen vult on ook
binnen in d. organen d. ondersch. bestanddee-
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len te zamen verbindt. Men spreekt v. een
vormloos en een gevormd bindweefsel, naarmate d. bestanddeelen minder of meer a.
elkander gevoegd zijn. Beide hebben evenwel
eenige algemeene kenteekenen. 't Vormlooze
bindweefsel is 't meest algemeen verbreid,
gedeeltelijk onder d. huid, gedeeltelijk binnen
in 't lichaam. Men noemt dit ook onderhuidsch
of interstitieel, omdat 't d. tusschenruimte
vult. d. Zeer poreuse laag bindweefsel, die d.
huid met d. daaronder liggende deelen verbindt, is oorzaak, dat d. huid zich laat plooien
en verschuiven. Onder 't microscoop vertoont
zich 't bindweefsel als heldere, dunne vezels,
scherp v. omtrek, v. een aanzienlijke lengte,
maar zeer geringe middellijn. Deze vezels
liggen altijd bij elkander, zoodat zij bundeltjes
vormen, die meest een gekronkeld verloop
hebben. Zij maken verreweg 't grootste deel
v. 't bindweefsel uit; men vindt daarin zoogen.
kernvezels, die niet zooals de bindvezels uit
cellen, maar uit eigenaardige ontwikkelingen
v. kernen ontstaan. Doze hebben donkere,
gladde randen, zijn fijner dan d. vorige, en
vormen in 't onderhuidsche bindweefsel kluwetjes. d. Kleine bundeltjes zijn in 't vormlooze bindweefsel meestal in grootere bundels
vereenigd, die door elk. loopen en elk. gedurig
kruisen, waardoor d. mazen v. 't bindweefsel
ontstaan, die opgeblazen kunnen worden en
in ziekten met bloedwei on lucht kunnen
worden gevuld. In doze mazen bevindt zich
't vet. In 't vormlooze bindweefsel vertakken
zich talrijke vaten, die daarin netten v. haarvaten vormen; ook is 't met zenuwen doorweven. Bij ziekten is dit bindweefsel dikwijls
d. verzamelplaats v. schadelijke afscheidingen.
d. Overgang v. 't vormlooze bindweefsel tot
't gevormde wordt gemaakt door d. vliesachtige uitbreidingen v. 't bindweefsel, die d.
spieren omgeven, die in d. bijzondere ontleedkunde als fasciae, scheeden der spieren, beschreven worden. Bij kinderen vertoonen doze
scheeden zich ook moor als vormloos bindweefsel, dat d. spieren omgeeft.
't Gevormde bindweefsel wordt . in twee
groote afdeelingen onderscheiden, in 't vezelachtige weefsel en in d. weivliezen. Bij d.
eerste, waartoe banden en pezen behooren,
hebben de verdikte bindweefselbundels, die
zich met elk. vereenigen, voor 't grootste
deel een gemeenschappelijk verloop in een
on dezelfde richting. Daarentegen zijn zij in
d. weivliezen altijd gekruist. Doze hebben
altijd een vrije oppervlakte, die met een laag
epitelium (zie Epitelium) bedekt is. Verg.
Gerlach „Handbuch der Gewebe-Lehre des
menschl. Korpers" (Mainz, 1850) en Henle
„Allgem. Anatomie" (Leipzig, 1851).
Bineau (JEAN MARTIAL), geb. in 1805 to
Lennes, in 't Fr. depart. Maine-et-Loire, beoefende 't rnijnwezen, bereisde Belgio on
Engeland om d. mijn- on spoorwegbouw to
bestudeeren on werd na zijn terugkeer eerst
hoofd-ingenieur der mijnen, daarna inspecteurgeneraal der spoorwegen. Na d. Februariomwenteling v. 1848 werd hij tot lid der Nationale Vergadering gekozen en v. 1849 tot
kort voor zijn dood (in 1855) met een korte
tusschenpoos minister v. Openbare werken,
in welke betrekking hij zijn vaderland belangrijke diensten heeft bewezen. Daarenboven
heeft hij een zaakrijk work over 't Engelsche
spoorwegwezen geschreven.
Binelli aqua, Zie Creosoot.
Binet (RENT), professor in d. rhetorica, bij
Beauvais in 1732 gob., in 1812 te Parijs gest.,
heeft d. werken v. Vergilius en Horatius on
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een gedeelte der redevoeringen v. Cicero en

Valerius Maximus in 't Fransch overgezet.
13ingelicruid (Mercurialis). Van dit tot d.
nat. fam. der Euphorbiace8n of Wolfsmelkachtigen behoorend plantengesl., dat een of
twee-huizige bloemen draagt, bestaande uit
een driedeelig bloemdek, benevens 9 bi 12
meeldraden in d. mannelijke, en een tweehokkig, tweezadig vruchtbeginsel met twee
stempels in d. vrouwelijke bloem, groeit ten
onzent slechts een enkele soort in 't wild, a.
heggen en ruigten en in moeshoven. Deze
soort, M. annua L. geheeten, draagt een vertakten stengel, gesteelde, lancetvormig-eironde
bladeren en ongesteelde vrouwelijke bloemen
en behoort, evenals d. meeste onzer inl. Euphorbiace8n, tot d. vergiftige gewassen. (Miguel
,,Noord-Nederl. vergiftige gewassen", p. 80).
Bingen is een oud, merkwaardig stadje
met 7000 inw. in 't groothertogdom Hessen
a d. linkeroever v. d. Rijn daar, waar d. Nahe
er in vloeit, en a. d. spoorweg v. Mainz n.
Worms. Over d. Nahe is d. oude Drususbrug
en een spoorwegbrug. In d. omtrek wordt veel
wijn gewonnen. Aan Bingen zijn veel historische herinneringen verbonden : d. Drusustoren, Drususpoort en Drususbron wijzen op
Romeinschen tijd; d. ruIne v. 't kasteel
Klopp op d. Rochusberg, v. 't klooster op d.
Rupertsberg op d. middeleeuwen. 't Meest
wordt Bingen echter bezocht om zijn natuurschoon 't gezicht op Rildesheim, op 't schoone
slot Rheinfels, op d. ingang v. 't Rijndal en
op d. Muizentoren, die zich uit d. bruisenden
stroom v. 't Bingerloch verheft, een vernauwing v. 't rivierbed door klippen, die vroeger
voor d. scheepvaart zeer gevaarlijk waren,
maar nu weggeruimd zijn.
Binger (HYMAN), geb. 28 Mrt 1824 te Amsterdam, studoerde eerst te Leiden in natuurmaar wijddo zich later a. d.
en
letterkunde en d. boekdrukkerij. Met familieleden stichtte hij eerst d. firma „M. H. Binger
en Zonen", die boek- en steendrukwerk en
gravuren vervaardigde, en later d. uitgeversfirma „Gebroeders Binger". Hij bezorgde met
Mr. T. V. LENNEP d. prachtuitgave v. Vondels
werken, in 12 din, die twintig jaar arbeids
eischten. Even verdienstelijk gaf hij Hofdijks
geschiedk. werken uit. Verder gaf hij „d. Hollandsche illustratie" en 't dagblad „d. Nederlandsche Financier" in 't Licht. Daarbij vond
hij tijd om een aantal dichtstukken to vervaardigen, die door vioeiendheid en vernuft
uitmuntten en als gelegenheidsstukken dienden of in bundels vereenigd of in tijdschriften
opgenomen zijn. Hiervan moeten d. zangbundel „Apollo en d. Muzen", „'t Meifeest in
1874" en „Vondel herdacht in 1879" 't eerst
genoemd worden. BINGER overl. 8 Jan. 1890.
Binghamton is d. hoofdstad v. 't gewest
Broome in d. staat New-York, telt 17 000 inw.
en ligt a. d. vereeniging v. d. Susquehanna
met d. Chenango en a. een kruispunt v. spoorwegen. Er wordt veel handel in meel en in
heut gedreven.
Bingley (WARD), in 1755 to Rotterdam uit
Engelsche ouders geb., werd door zijn vader
tot d. handel bestemd en tot dat einde door
zijn oom Stanton op 't kantoor genomen.
Reeds vroeg echter gevoelde hij een overheerschende neiging voor 't tooneel on reeds
in zijn 18de jaar werd hij in 't gezelschap v.
Corver opgenomen, die zijn leermeester werd.
In 1779 betrad hij voor 't eerst 't Amsterdamsche tooneel, maar door d. omstandigheden des tijds, 't begin v. d. Engelschen
oorlog, mislukte zijn debut, omdat men hem
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voor een Engelschman hield, later behaalde
hij echter bij een vertooning v. 't treurspel
Achilles, waarin hij d. titelrol vervulde, d.
welverdiende zege on werd hij met geestdrift
toegejuicht. Hij muntte evenzeer uit in 't
komische als in 't treurspel en zijn voorstelling v. Vuurbal in 't „Zestienjarig Meisje"
veroorzaakte even veel gelach als zijn Cid
bewondering of zijn Hamlet medelijden verwekte.
In 1796 verliet hij 't Amsterdamsch tooneel,
doch hij bleef steeds bereid, wanneer zijn
tegenwoordigheid gevorderd werd, er moeilijke rollen op zich to nemen. Hij aanvaardde
to Rotterdam 't bestuur over 't Zuid-Hollandsche tooneelgezelschap en speelde v. nu of in
versch. steden v. ons vaderland met onverminderde toejuiching.
Bingley had een aangenaam, belangwekkend
voorkomen, en bezat een nooit falend geheugen, een groote beweegbaarheid der gelaatsspieren en een rijke ervarenheid in al wat
met 't tooneel in "verband staat. Nog kort
voor zijn dood trad hij op in 't treurspel Maria
v. Lalaing in d. rol v. Farnese met d. beroemde
tooneelspeelster Wattier Ziesenis in d. titelrol.
Hij overl. 16 Juni 1818. Zijn zoon WILLIAM B.
was mode een verdienstelijk tooneelspeler en
directeur der Zuid-Hollandsche tooneelisten,
in verbintenis met d. acteur Hoedt, die met
Wards dochter gehuwd was.
Bini (cARLo), gob. to Livorno in 1806, schreef
humoristische en hartstochtelijke gedichten
en redigeerde met Guerazzi d. „Indicators
Livornese", maar werd wegens zijn staatk.
uitingen tot vestingstraf op 't oil. Elba veroordeeld. Hij schreef bier „Memoria di prigioniero" en overl. in 1840. Guerazzi gaf daarna
zijn verzamelde werken uit onder d. titel v.
„Serial. di Carlo Bini".
Binnenwater of Polderwater is 't
water, dat binnen d. bedijking v. d. polder
door bemaling op een bepaalde hoogte wordt
gehouden.
.Binomium bet. tune-term. Als men zich
een grootheid voorstelt onder d. vorm a -I- b,
on men doze met zich zelf vermenigvuldigt,
verkrijgt men:
(a -F b)2 = a2 2 a b+b 2.
Gaat men voort d. 3e on hoogere machten v.
a ± b aldus to berekenen, dan verkrijgt men:
(a -I- b) 3 = a3 3 a2 b+ 3 a b 3 ± 6 3
oni'talgemn:

n

(a+b)n=a +

n

1

an—b+ n (n —1 )

n-2 b2
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1X2
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an-3 b3 enz.

X2X3
Doze vorm wordt binomium v. Newton genoemd, ofschoon die reeds vOOr NEWTON bekend was; doch doze wijsgeer vond, dat die ook
doorgaat voor gebroken exponenten, en leidde
er gewichtige gevolgen uit af. d. Factoren
n n (n —
—
1

;

1x2 '

n (n

(n — 2)

enz.

1X 2X3

heeten binomiaal-coffficienten. Men kan door
middel v. 't binomium zoowel d. machten v.
een twee- of meerledigen vorm bepalen, als
d. wortel v. een gegeven waarde vinden, 't zij
juist, 't zij bij benadering. Op 't praalgraf v.

BIN.
in d. Westminster-abdy, is d. binomiaalformule uitgehouwen.
Binsfeld (pErRus), kanunnik en grootvicaris v. Trier, in 1666 gest., . was d. schrijver
v. een „Enchiridion theolog. pastoralis," met
andere godgeleerde werken dikwerf herdrukt.
Bintang is een der Noordelijkste Riouweilanden, door d. straat v. Singapore begrensd
en met klippen en kleine eilanden omgeven.
Bintang is 21 vk. geogr. mijl groot, voldoende
door beken bevloeid, maar laag, veenachtig
en weinig bebouwd, zoodat 't v. weinig belang is. 't Hoogste punt is d. Zadelberg, 450 M.
hoog. Er wordt gambler, peper en andere specerijen uitgevoerd. 't Wordt bestuurd door een
vazal v. d. Sultan v. Lingga, die 't Nederl.
gezag erkent.
13interim (ANTON JOSEPH), geb. 9 Sept 1779
te Dusseldorf, trad in 1796 in d. Franciscaner
orde, studeerde in natuurk., wijsbegeerte en
theologie en werd in 1805 pastoor te Bilh,
een voorstad van Dusseldorf, waar hij 17 Mei
1855 overl. Hij heeft vele godgeleerde werken
geschreven, o. a. „Pragmatische Geschichte
der deutschen Synoden" (7 dln, 1835—'45);
der christkatholischen
Kirche"
kirche" (7 dln, 1825—'32) en „Sammlung der
wichtigsten Schriften fiber Ehescheidung"
(1807).
13intgens (rHomAs), leeraar der Vlaamsche
doopsgezinden te Franeker, veroorzaakte in
1586 een scheuring in zijn kerkgenootschap
door d.. aankoop v. een huffs, waarvoor d.
koopbrief niet duidelijk gesteld was. Hierover
ontstond twist en gedurende 30 jaar had men te
Franeker 't Thomas-Bintgens-volk of d. Huiskoopers en 't Jakob-Keest-volk of d. Contrahuisko opers.
13inue of .Benoee heet d. groote linkerzijrivier v. d. Niger, in 't W. v. Soedan, die
nabij d. Evenaar ontspringt, een N.-W.-loop v.
1000 a 1200 KM. heeft en op 7. 46' N. B. in d.
Niger valt. Zij doorloopt 't vruchtbare gewest
Adamaoea, ontvangt waterrijke takken als d.
Faro, is dan 900 M. breed en tot dicht bij
hare bronnen bevaarbaar. Zij belooft daarom
veel voor d. handel en is vooral door Duitsche reizigers ijverig onderzocht. BARTH reisde
er langs in 1850 en VOGEL in 1854, BAIKIE
bevoer haar in 1858 met een stoomboot tot
Adamaoea en FLEGEL deed v. 1879 t. zijn
dood (11 Sept. 1886) drie tochten met een
stoomboot om d. bovenloop en 't stroomgebied dezer rivier te leeren kennen, er handelsstations aan te leggen en handelsbetrekkingen aan te knoopen, want in Hamburg had
zich een maatschappij tot dat doel gevormd.
Dit is ten deele verijdeld door 't verdrag v.
Aug. 1886, tuss. 't Britsche en 't Duitsche rijk
gesloten, waarbij d. oeverlanden v. d. benedenloop der Binue tot a. d. stad Yola onder Britsche
beschermheerschappij en alleen d. bovenloop
('t Zuidelijk deel) onder Duitschen invloed
blijft.
Binz is een druk bezochte zeebadplaats op
d. Zuidkust v. 't eil. Riigen. Er is een zachtglooiend strand, een vlakke zeebodem, een
gewenschte golfslag, en in de nabijheid zijn
schoone berkenwouden en een fraai kasteel
v. d. Vorst v. Putbus.
13inz (KARL), geb. 1 Juli 1832 te Berncastel
a. d. Moezel, studeerde te Bonn en Berlijn,
en werd hoogl. in d. pharmacologie to Bonn.
Hij schreef: „Grundzilge it-ar Arzneimittellehre" (de dr. 1879); „Das Chinin" (1875) en
„Ueber den Traum" (1878).
Biobio is een prov. v. d. Z.-Amer. republiek Chili. Zij ligt Westelijk v. d. Cordilleras
NEWTON,
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tuss. d. rivieren Laja en Renaico en heeft
84 000 bew. d. Hoofdrivier is d. Biobio, waarvan d. Laja een tak is. Doze rivier is waterrijk, maar moeilijk bevaarbaar, deels omdat
zich voor d. mond in d. Stille zee een baar
verheft on deels omdat zij zich in d. vlakte
tot 2700 M. verbreedt, maar daardoor ondiep
wordt.
Biogenie is d. natuurrh historie der levensontwikkeling bij mensch, dier en plant. Zij
wordt onderscheiden in ontogenie, d. ontwikkeling v. 't individu v. 't ei tot d. volwassen
toestand, en d. phyllogenie, 't ontstaan en d.
ontwikkeling der soorten.
Biographie, Zie Levensbeschrijving.
Biologie is een Grieksch woord, dat zooveel beteekent als d. leer v. 't leven en oravat
in dien zin d. kennis der verschijnselen, onder
welke 't leven zich in d. bewerktuigde wezens
openbaart, en d. wetten, volgens welke deze
verschijnselen worden geregeld, of (volg. G.
R. Treviranus) d. geschiedenis v. 't ontstaan.
v. d. verrichtingen en d. ontbinding der levende
wezens, v. d. verhoudingen, die zij tot elkander hebben on v. 't verband, waarin hunne
deelen tot elkander on tot 't geheel staan.
Zie Treviranus „Biologie, oder Philosophie
der lebenden Natur" (6 Bde, Gottingen, 1802
t. 1822). Dit werk bevat ook d. geschiedenis
v. d. verspreiding der organische wezens on
v. d. omwentelingen in d. bezielde natuur.
Later heeft d. schrijver dit laatste gedeelte
weggelaten in zijn werk : „Die Erscheinungen
u. Gesetze des organ. Lebens" (2 Bde, Bremen,
1831-33).
In deze meer beperkte beteekenis duidt 't
woord Biologie hetzelfde aan, wat men algemeene on vergelijkende physiologie noemt;
zie Carpenter „Principles of Physiology general and comparative" (3e dr. London, 1851).
Nog meer beperkt wordt onder Biologie verstaan d. leer V. al wat tot 't leven v. d.
mensch behoort. In deze beteekenis is 't dus
gelijkluidend met physiologie en wordt 't
door sommige geleerden gebruikt om aan to
toonen, dat zij zich niet met d. begrippen on
beschouwingen vereenigen der natuurkenners,
die alle verschijnselen v. 't leven volgens
chemische on physische wetten trachten to
verklaren. Nog later is d. naam biologie gegeven a. een reeks v. raadselachtige verschijnselen in 't zenuwleven, die bij hunne eerste
wetensch. waarneming onder d. naam v.
electro-biologie zijn beschreven. Beide namen
zijn echter onjuist on vooral die v. electrobiologie, omdat daardoor d. waan kan ontstaan, dat er tuss. d. genoemde verschijnselen
en d. electriciteit eenig verband bestaat, iets,
dat ongegrond is. Immers vinden d. verschijnselen der zoogen. electro-biologie in min of
meer verwante toestanden v. verstrooidheid,
droomen, dronkenschap, opgewondenheid,
slaapwandelen, ijlhoofdigheid en krankzinnigheid hunne verklaring. Dit in acht nemende,
kan, omdat 't gebruik d. beteekenis der woorden wettigt on omdat 't verkieselijk is voor
bepaalde zaken afzonderlijke namen to hebben, 't woord electro-biologie als naam voor
meergemelde verschijnselen behouden blijven.
Men laze dus 't art. „Electro-Biologie."
Biometrie, d. i. levens-meting, is d. wetenschap, die d. duur v. 't leven met d. meest
mogelijke waarschijnlijkheid bepaalt, vooral
op statistiek gebouwd, die voor levensverzekeringen, lijfrenten on weduwfondsen v. groot
gewicht is. 't Woord biometrie wordt ook gebruikt om d. kunst v. waarlijk te leven aan
to duiden, waardoor iemand met overleg en
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wilskracht 't meest gepaste gebruik v. zijne
zedelijke en lichamelijke kracht maken kan,
om daardoor zijn levensomstandigheden zoo
wenschelijk mogelijk te regelen.
Bion was een Grieksch wijsgeer, omtrent
300 j. v. Chr. nabij d. Borysthenes (d. Dnjepr)
geb. Hij ging naar Athene, volgde eerst d.
leer der Cynici en naderhand dien v. d.
atheist Theodorus. Bion heeft veel, inzonderheid over d. zedekunde geschreven; doch alles
is, op eenige stukken na, die bij Stobaeus te
vinden zijn, verloren gegaan. Eratosthenes
zegt v. hem, dat hij d. eerste was, die d.
wijsbegeerte met 't purper bekleedde. Over
Bion schreef Diogenes Laertius (IV, 46-58).
Bion was een Grieksch idyllendichter, te
Smyrna geb., die omstr. 270 j. v. Chr. bloeide
en een groot deel zijns levens op Sicilia
woonde. Wij weten alleen v. hem, dat hij een
tijdgenoot v. Theocritus en Moschus was en
door vergif omgekomen is. Op zijn dood bestaat een schoon gedicht v. Moschus, waarvan Nieuwland een welgelukte vertaling
heeft gegeven. Van Bion zelven bezitten wij
slechts weinig, voorn. een „Treurzang op d.
dood v. Adonis", in 't Nederl. meermalen vertaald. Er zijn versch. uitgaven der bewaard
gebleven Idyllen v. Bion en Moschus, o. a.
die v. Meetkerker (Brugge, 1565); v. Valckenaer (Lugd. Bat. 1779); v. Jacobs (Gotha, 1795)
en die v. Boissonade in d. fraaie verzam.
Grieksche dichters (Paris, 1823).
Bion (JEAN), in 1660 te Dijon geb., aalmoezenier op d. galei la Superbe, ging tot 't Protestantsche geloof over bij 't zien v. d. martelingen, die d. Protestanten daar ondergingen,
week naar Geneve, reisde naar Holland en
Engeland, waar hij een verhaal, v. 'tgeen hij
op d. galeien in Frankrijk gezien had, (Londen, 1708) in 't licht gat Hij vestigde zich
vervolgens te Amsterdam, waar hij versch.
vertalingen uit 't Engelsch vervaardigde. Men
houdt hem voor d. schrijver v. d. „Essais sur
la Providence et sur la possibilite de la resurrection, trad. d. l'anglais du docteur B*** (La
Haye, 1719, Amst. 1731).
Biondelli (BERNARDINO), geb. 14 Mrt 1804
te Verona, legde zich op taal- en penningkunde toe en werd in 1849 directeur v. 't
penningkabinet te Milaan, in 1860 hoogl. in
d. oudheid- en penningk. a. d. academie aldaar.
Van zijn talr. schriften worden hier vermeld:
„Poesie Lombardo inedite del seculo XIII"
(1856); „Evangeliarium, epistolarium et lectionarium Aztecum" (1860) en „Glossarium AztecoLatinum et Lat.-Azt." (1869).
Biondi (Jog. FRANC.), geb. in Dalmatia in
1572, verwierf d. gunst v. d. Eng. kon. Jacobus
I, die hem tot ridder en kamerheer benoemde.
Onder d. burgeroorlog tegen Karel I nam hij
d. wijk naar 't kanton Bern; hij stierf in 1644.
Hij schreef een geschiedenis der burgeroorlogen tuss. d. huizen v. York en Lancaster,
in 't Italiaansch in 1637 to Venetie uitgekomen en in 1724 in 't Engelsch overgezet. Hij
is meer geacht om d. zuiverheid v. zijn stijl
dan om d. nauwkeurigheid v. d. spelling der
namen. Zijn roman „Eromenes" is (1633, 3 vol.)
in 't Fransch vertaald.
Biondo of 131ondus (MICH. ANGEL.), een
Venetiaansch geneesheer, in 1497 geb., praktiseerde te Napels en had het ongeluk een
boosaardige vrouw to trouwen, die hem bijna
tot wanhoop bracht. Hij heeft zijn verdriet
in een zeer zeldzaam werkje, getiteld „Le tre
Furie del mondo", uitgestort. Hij sloot zich
aan bij Aretinus en vestigde zich to Rome,
waar zijn talenten hem een groote vermaard-
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heid verwierven. Toen zijn vrouw uit eon
venster vial en daardoor stierf, hertrouwde
hij to Venetie, waar hij omstr. 1565 overl.
Mazzucchelli noemt d. titels v. 33 werken v.
Biondo. d. Voorn. zijn : „Epitome ex libris
Hippocratis" (Romae, 1528); „Libellus de morbis puerorum" (Venet. 1539); „De origine morbi
Gallici" (Venet. 1542, Romae 1559) en „De canibus et venatione liber" (Romae, 1544).
Biornstal (JAKOB JONAS) Of Djornstahl
werd in 1731 in d. Zweeds. prov. Sudermanland
geb. Na in Upsala zijn studien volbracht to hebben, reisde hij met d. noon v. baron Rodbeck
door Engeland, Frankrijk, Italie, Duitschland,
Holland on Zwitserland. Gedurende zijn verblijf
to Parijs beoefende hij vlijtig d. Oostersche
talon. Toen hij in Zweden terugkwam, droeg
Gustaaf III hem op door Griekenland, Syria on
Egypte to reizen on ontving hij d. titel v. hoogl.
a. d. hoogeschool to Lund. Hij vertoefde in 1776
to Konstantinopel om d. Turksche taal to
leeren, zette vervolgens zijn reis naar Saloniki voort, on stierf daar in Juni 1779 a. d.
pest. Biornstal had een beschrijving zijner
reizen in brieven a. zijn vriend, d. bibliothecaris GeOrwell, gezonden, die daze in 1778
heeft uitgegeven. Grossard heeft er een Hoogd.
vertaling v. geleverd, waarvan ook een Nederl.
overzetting 't licht zag. Dit work bevat geleerde en nauwkeurige nasporingen v. munten,
handschriften, zeldzame boeken on een groot
aantal anekdoten; doch zijn aanmerkingen on
beoordeelingen over d. zeden, godsdienst on
letterk. zijn dikwijls onjuist on partijdig.
Riot (JEAN BAPT.), geb. 21 Apr. 1774 to
Parijs, studeerde daar a. 't college v. Lodewijk
XIV on trad in dienst bij d. artillerie. Weldra
keerde hij echter naar Parijs terug om a. d.
Polytechnische school a. d. zucht tot uitbreiding zijner kennis to voldoen. Hij werd daarna
tot leeraar a. d. centrale school to Beauvais
on in 1800 tot hoogl. in d. natuurk. a. 't college de France to Parijs beroepen. In 1802
werd hij tot lid der eerste klasse v. 't Instituut benoemd, on hij wist dit wetensoh.
lichaam to bewegen niet voor d. benoeming
v. Napoleon tot keizer to stemmen. Evenzoo
hield hij zich in 1815 onzijdig, niet omdat hij
republikein was, maar omdat hij staatk. onafhankelijkheid voorstond. In Aug. 1804 deed
hij met Gay-Lussac eon luchtreis met een wetensch. doel; zij bereikten een hoogte v. 3400
M. Nadat hij tot medelid v. 't Bureau des
longitudes benoemd was, werd hij in 1806
met Arago naar Spanje gezonden om de graadmeting, op 't eind der 18de eeuw door Mechain
on Delambre v. Duinkerken tot Barcelona
volbracht als voorloopigen arbeid voor d. invoering v. 't metrieke stelsel, voort to zetten
tot 't eiland Formentera. In 1817 ondernam
hij eon reis naar d. Orkaden om door metingen eenige onzekerheden in sterrekundige
waarnemingen to beslissen. Onder d. natuurk.
.onderwerpen trok inzonderheid d. leer v. 't licht
zijn aandacht; behalve dat hij dozen tak v. kennis door gewichtige onderzoekingen aangaande
d. straalbreking uitbreidde, heeft hij zich door
't uitgaven v. belangrijke werken verdienstelijk
gemaakt; hiertoe behooren: „Traits§ analytique
des courbes et des surfaces du second degre"
(Paris, 1802); „Trait() elementaire d'astronomie
physique" (2 dln, Paris. 1807); „Tables barometriques portatives" (1811); „Recherches experimentales et mathematiques sur les mouvements des molecules de la lumiere autour de
lour centre de gravite" (1814); „Traits de physique experimentale et mathematique" (4 dln,
1814) on een uittreksel van dit work onder d.
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titel v. „Précis elementaire de physique experimentale" (2 dln, 1818, meermalen herdrukt).
Voorts : „Recueil d' observations goodOsiques,
astronomiques et physiques" (1821); verhandelingen in d. „MOmoires de la societe d' Arteuil,' in 't „Journal des savants" en een „MOmoire sur la constitution de l'atmosphere
terrestre" in d. „Connaissance des temps"
(1851). BLOT overl. 3 Febr. 1862. Zijn zoon, ED.
CONST. B., geb. 2 Juli 1803, was reeds in Mrt
1850 gestorven. Deze had zich op d. Chineesche taal toegelegd om in China d. scheik.
samenstelling v. nijverheidsproducten te leeren kennen. Hij heeft belangrijke mededeelingen over Chineesche toestanden gedaan en was
lid v. d. AcadOmie des Inscriptions.
Biota heet een plantengesl. uit d. fam. der
Oypressen, waarvan slechts den soort bekend
is: B. orientalis, d. Oostersche levensboom, die
evenals bij ons d. levensboom (thuja) in China
.en Japan op kerkhoven geplant wordt.
Bippart (GEORG), geb. 17 Aug. 1816 te
Berka a. d. Werra, studeerde in d. letteren
te Jena, Leipzig en Berlijn, werd in 1850 hoogl.
te Jena, ging daarna tot d. R. Kath. kerk
over en werd in 1852 hoogl te Praag. Hij
schreef o. a. Theologumena Pindarica" (1846);
„Pindar's Leben, Weltanschauung u. Kunst"
(1848) en „Hellas and Rom" (1858).
Biquadraat heet in de wiskunde d. vierde
macht eener grootheid; zoo is 81 't biquadraat
v. 3, 625 v. 5 en in 't algemeen a 4 v. a. Onder
biquadraatsche vergelijking verstaat men in
d. algebra een verg. (met een onbekende) v.
d. vierden graad en d. tweedemachtsvorm:
ax4 +bx2 +c=0.
Bir is een Arab. woord, dat bron beduidt
en in vele samenstellingen in die beteekenis
voorkomt. Als eigennaam is 't een stad in
Syria a. d. Euphraat ter plaatse, waar d.
karavaanweg v. Aleppo naar Oerfa over die
rivier gaat. Zij telt slechts 8000 inw., maar is
v. groot handelsbelang.
Bira heet een regentschap op d. Z.O.-punt
v. Celebes a. d. baai v. Boni. Er is een rotsachtige, onvruchtbare bodem on slechts een
stam. Lemo-Lemo v. 3000 menschen, maar dezen
vervaardigen kunstig mandwerk on drijven
veal handel.
Birago (FRANgois), een geslacht- on wapenkundige, geb. to Milaan, was scheidsman in
d. ridder-twisten der Lombardiers on stierf
omstr. 1640. Zijn werken zijn verzameld on
in 1686 to Bologna uitgeg. onder d. titel:
„Opera cavalleresche, distinte in IV lib.; Discorsii consigli, lib. I en II, e decisioni."
Birago (KARL v.), geb. 24 Apr. 1792 to
Cascina bij Milaan, studeerde to Pavia in wiskunde, landmeetkunde on militaire genie en
diende lang in ondergeschikten rang bij 't
Oostenr. leger, maar maakte in 1825 een door
hem bedacht stelsel v. militairen bruggenbouw
bekend, dat bij 't Oostenr. leger in 1826 werd
ingevoerd. Hij word nu snel bevorderd, deels
bij d. generalen staf, deels bij 't korps genie,
zoodat hij eerlang kolonel bij 't regiment
Prohaska on in 1844 commandant v. 't korps
pionniers en pontonniers was. Hij had een
krijgsk. boek over 't bouwen v. bruggen geschreven on nu verlangde d. hertog v. Modena een brug volgens die theorie over d. Po
to hebben. Birago bouwde die on zijn work
wekte algemeene bewondering, zoodat v. alle
oorden genie-officieren to Weenen kwamen
om zijn stelsel v. bruggenbouw te leeren. Hij
bezweek echter door to groote inspanning
reeds op 29 Dec. 1845.
Birague (FLAMENIO DE), Ital. dichter, neef

80

BIR.
v. d. kardinaal Rene, beoefende d. Fransche
pogzie en nam Ronsard tot voorbeeld. Zijn
eerste gedichteni a. zijn oom opgedragen,
zijn in 1581 to Parijs gedrukt. Men schrijft
hem ook toe : „L'Enfer de la mere Cardine"
(1597), een satyre, in 1793 herdrukt door Didot
Pain&
Birbhoem heet eigenl. Wira-bhumi, d. i.
land der helden, en is een district in Bengalen, 65 vk. geogr. mijl groot, met 700 000
bow. 't Ligt bezuiden d. Ganges en wordt
doorkruist door d. Ind. spoorweg, die v.'t N. n.
't Z. en die v. 't W. n. 't 0. loopt. d. Grond is
vruchtbaar, maar d. bevolking nog zeer achterlijk.
Birch (THomAs), gesehiedschrijver, geb. in
1705 to London, koos d. geestelijken stand,
werd lid v. d. Royal Society, die hem later
tot secretaris benoemde, en stierf"6 Jan. 1766.
Hij arbeidde made a. d. ,Engelsche overzetting v. d. Dictionnaire v. Bayle met d. bijvoegsels (1747, 10 dln). Van zijn overige werken worden bier vermeld : „'t leven v. Tillotson" (1753) on dat v. d. Prins v. Wales, zoon
v. Jacobus I (1760); „Gedenkstukken uit d.
regeering v. Elizabeth" (1754, 2 din); „History
of the Royal Society of London" (1756-1757);
„The Heads of the most illustrious persons
of Great Britain, engraved by Houbraken and
Vertue with their lives" (London, 1743-52,
2 dln). d. Eerste, zeldzame mitgave v. dit werk,
met 108 kunstig gegraveerde portretten, wordt
voor 150 h 590 fr. verkocht, d. tweede, v. 1756,
geldt 125 es 150 fr.
Birch (SAMUEL), geb. 3 Nov. 1813 to Londen,
en daar overl. 27 Dec. 1885, was een gelukkig
on onvermoeid beoefenaar der Oostersche letteren on oudheden, sedert 1861 conservator der
oudheden v. 't Britsch museum, mode-stichter
v. d. „Society of Biblical Archeology", ontcijferaar der Cyprische opschriften on schrijver v. een aantal verhandelingen on oudheidk.
-werken, waarvan enkele der voorn. zijn:
„Gallery of antiquities" (1842)•, „Introduction
to the study of the hieroglyphics" (1857);
„History of ancient pottery" (20 dr. 1873);
,Rhind papyri" (1866); „Egypt from the earliest times" (1875) en „Egyptian texts for the
use of students".
Birch-Pfeiffer (CHARLOTTE), geb. to Stuttgart in 1800, d. dochter v. d. opperkrijgsraad
PFEIFFER to Mi.:Inchon on in 1825 gehuwd met
dr. BIRCH to Kopenhagen, gevoelde reeds jong
een onwederstaanbare neiging tot 't tooneel,
dat zij reeds op 13-jarigen leeftijd betrad met
zooveel succes, dat haar reeds op 18-jarigen leeftijd, hoofdrollen in treurspelen a. d. hofschouwburg to Munchen warden toevertrouwd. Zij
deed kunstreizen door een groot deel v. Europa,
ook naar Amsterdam, en overal betooverde
zij 't publiek door d. gloed v. haar spel on
hare dichterlijke opvatting der rollen. In 't
laatst haars levens was zij verbonden a. d.
kon. schouwburg to Berlijn, waar zij 25 Aug.
1868 overl. Zij heeft een groot aantal tooneelstukken geschreven, die wel op effect aangelegd zijn, maar v. denzelfden gloed als haar
spel doortinteld zijn on v. groote tooneelervaring getuigen. d. Meeste zijn in 't oorspronkelijke of vertaald met grooten bijval in
d. groote steden v. Europa opgevoerd, o. a.
„Die Waise v. Lowood"; „die Grille"; „Dorf
u. Stadt" ; „die Gunstlinge" on „Pfefferrosel".
Hare eenige dochter, WILHELMINA BIRCH, geb.
in 1836, betrad aanvankelijk ook met goed
gevolg 't tooneel, maar huwde in 1857 met
VON HILLERN en trad sedert niet weer op;
zij woonde to Freiburg in d. Breisgau, waar

BIR.
veelgelezen romans schreef, zooals „Die
Geier-Wally" (3e dr. 1876); „Ein Arzt der Seele"
(2 dln, 2e dr. 1871); „Aus eigene Kraft" (1872)
en 't blijspel „Die Augen der Liebe" (1878).
Birc.khart (ANTON), of Birkart, leerde
d. graveerkunst bij G. Ambling te Munchen,
ging daarna naar Rome, waar hij zes jaar
vertoefde, bereisde Frankrijk, Engeland en
Holland en zette zich daarna te Praag neder,
waar hij, 71 jaar oud, in 1748 overl. Dlabacz
beschrijft 242 platen v. hem. Hij werkte veel
voor d. Jeztlieten en voor letterk. prachtwerken. Onder zijn beste platen rekent men:
,,d. Marteldood v. 40 Portugeesche Jezuleten"
(naar Bourguignon, 1730); 't portret v. s. Ignatius v. Loyola (1733), dat v. Heinr. v. Auersberg en een prachtige plaat in H. P. Broichhadsers „Dissertatio juridica de jure primariarum precum" (1739). d. Gravuren v. zijn
zoon Karl, die, te Praag in 1721 geb., daar in
1749 als geestelijke stierf, worden ook geroemd. Dlabacz beschrijft zes gravuren v.
dezen kunstenaar.
Bird (ROBERT), geb. in 1803 te New-castle
in d. N.-Amer. staat Delaware, studeerde te
Philadelphia in geneesk. en vestigde zich daar
als arts. Hij schreef aanvankelijk treurspelen,
die met grooten bijval ontvangen werden,
zooals The Gladiator" en The Broker of
Bogota", en daarna romans, die tafereelen uit
d. geschied. v. Amerika schetsen. Sedert 1847
was hij redacteur v. The North American
Gazette" en hij overl. 22 Jan. 1854.
.Bire (PIERRE), advocaat v. d. koning bij 't
landgericht (presidial) te Nantes, is schrijver
v. een „Relation, contenant l'origine, Pantiquite et la noblesse de Rennes et Nantes"
(1580, 1637), een zeldzaam en geleerd werk.
Birger, schoonbroeder v. Erich XI, kon.
v. Zweden, werd na diens dood in 1250 voogd
over diens minderjarigen zoon en regeerde
met kracht en beleid. Reeds in 1248 had hij
d. afval v. Finland belet; nu bracht hij een
verzoening met HAKO, kon. v. Noorwegen, tot
stand en gaf hij zijn dochter a. diens zoon HAKO
ten huwelijk. Hij legde verdedigingswerken
aan bij d. mond v. 't Malermeer a. d. Oostzee en
hieruit ontstond d. hoofdst. Stokholm ; hij bevorderde d. beschaving, d. verbetering der
wetten en d. aanleg v. wegen, maar hij heeft
zijn roemrijk bestuur bezoedeld door d. verraderlijken moord op d. Folkungen, die a. hem
vermaagschapt, maar weerspannig tegen hem
waren. Hij overl. 1 Oct. 1260 na met d. titel
v. hertog als koning geregeerd te hebben. Zijn
naamgenoot BIRGER II was een zoon v. kon.
MAGNUS I en regeerde v. 1303 t. 1321, maar
verwekte een burgeroorlog tegen zijn broeders, die met d. terdoodbrenging v. zijn eigen
zoon en zijn vlucht uit Zweden eindigde.
Biribi is een dobbelspel, uit Italie afkom
stig en over d. omliggende landen verbreid.
't Bestaat uit 36 kaarten, genummerd v. 1 t.
36, en uit een bord, in 36 kwadraatvormige
vakken, ook genummerd v. 1 t. 36, verdeeld.
d. Spelers kunnen een willekeurigen inzet
plaatsen binnen een yak of op een lijn of op
een kruispunt. d. Bankier keert een kaart en
betaalt a. d. bezetter v. 't gelijk genummerde
vak 32 maal, v. d. grenslijn 8 maal, v. 't kruispunt 2 maal diens inzet, maar strijkt alle
overige inzetten naar zich toe. 't Is niet moeilijk te bewijzen, dat d. kans op winst v. d. bankier zesmaal zoo groot is als die v. d. inzetter.
Birken (SIEGMUND v.) werd geb. 25 Apr.
1626 te Wildenstein in Bohemen, waar zijn
vader predikant was. Wegens godsdienstvervolging week zijn vader met 't gezin naar
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Neurenberg, waar Siegmund d. school bezocht.
In 1643 en 1644 studeerde hij te Jena in rechtsgeleerdheid, philosophie en rhetorica, doch
moest toen uit geldgebrek tot zijn vader
terugkeeren. Zijn liefde tot d. dichtkunst
bracht hem in kennis met Harsdorffer en
Clajus, die hem in 1645 tot lid aannamen der
orde v. d. „Pegnitzschater" of 't „Bloemengezelschap", te Neurenberg door hen gesticht.
In 1646 werd hij onderwijzer der prinsen v.
Brunswijk-Wolfenbuttel, daarna v. een Meeklenburgsche prinses en keerde later naar
Neurenberg terug, waar hij als dichter en
redenaar beroemd werd. Keizer Ferdinand II
benoemde hem tot rijksgraaf on verhief hem
tot d. adelstand. Hij was lid v. versch. wetensch. genootschappen en stierf 12 Juni 1681.
Hij schreef o. a. „Deutscher Olivenberg" (Neurenberg, 1650); „Christliche Weihrauch" (ibid.,
1652) ; „Passionsandachten" (ibid., 1653) ; „Die
deutsche SchaubUhne" (ibid., 1655); „Ostlandische Lorbeerhain" (ibid., 1657); „Sonn- und
Festtags-andachten" (ibid., 1661); „Oesterreichischer Ehrenspiegel" (ibid., 1668); „Guelfis,
oder niedersachsischer Lorbeerhain" (ibid.,
1669); „Deutsche Rede-, Bind- und Dichtkunst"
(ibid., 1679) on „Heilige Sonntags- und Kirchenwandel" (ibid., 1681). Al daze dichtwerken getuigen v. geleerdheid en beoefening der classieken.
Birkenfeld is een a. Oldenburg behoorende enclave in 't Pruisisch gebied tuss. d.
Rijn, Saar en Moezel. Er wonen op 9 vk. geogr.
mijl 40 000 menschen. d. Hoofdplaats heat ook
Birkenfeld en telt 2500 inw. d. Bodem is bergachtig en bevat steenkool, ijzer, lei en agaat,
welk laatste er fraai geslepen wordt. Er is
weinig landbouw, maar veel schapenfokkerij.
Men vindt in dit gewest eenige geneeskrachtige bronnen en d. oorsprong v. d. Nahe.
Birkenhead is een belangrijke zeehaven
met reusachtige dokken in 't Eng. graafs.
Chester a. d. Mersey tegenover Liverpool. In
1818 woonden hier slechts 50 menschen en
thans over d. 100 000. Er is een spoorwegbrug
over d. Mersey, die d. dokken der beide oevers
vereenigt, en een tunnel v. 1125 Meter, die
onder d. Mersey door Birkenhead met Liverpool verbindt. Dit wonderwerk des nieuweren
tijds is in 1886 voor 't verkeer geopend. Er zijn
breeds rechte straten, groote fabrieken, veel
handel on vele spoorwegen.
Birlinger (ANToN), geb. 14 Jan. 1834 to
Wurmlingen in Wurtemberg, studeerde te
Tubingen in d. letteren on werd in 1872 hoogl.
to Bonn. Hij schreef o. a. „Volksthumliches
aus Schwaben" (2 dln, 1862); „Buchlein von
guter Speise" (1865); „So sprechen die Schwaben" (1868) ; „Aus Schwaben" (2 dln, 1874) on
redigeerde sedert 1872 't taalkundig tijdschrift
„Alemannia".
Birma, thans een Britsch gebied in 't N.-W.
v. Achter-India, was to voren 't grootste on
machtigste rijk v. dat schier-eiland. Ook 't v.
tijd t. tijd bij 't Britsche rijk ingelijfde Arrakan on Pegoe behoorden er toe. Birma wordt
door d. Irawaddy doorstroomd en t. N.-0. en 0.
door China en Siam begrensd. Eigenlijk Birma
ligt benoorden 19 1/2 ° N. B., beslaat 2100 vk.
geogr. mijl on bevat 3 a 4 millioen bew. Eerst
was Amarapoera, daarna Ave, thans is Mandalay d. hoofdstad. In Noord-Birma is d. stad
Bhamo. Daar verheft zich 't Patkoi-geb. met
kruinen v. 4500 M. Oostelijk v. d. Irawaddy
loopt v. 't N. n. 't Z. d. bergketen Goelansigong.
d. Tusschenliggende vlakte is zeer vruchtbaar.
Van Nov. t. Mrt is 't koel, soms dalend tot
't vriespunt, v. Apr. tot einde Juli is 't er-
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heet en v. Aug. tot Oct. heerscht 't regenseizoen. In d. baem schuilt goud, zilver, allerlei
onedel metaal en gesteente, ook edele steenen,
kostbaar marmer, steenkool en petroleum. Er
groeien kostbare houtsoorten, vooral teakhout, indigo, bananen, ananassen, specerijen en
allerlei keerkringsvruchten. 't Dierenrijk is er
sterk ontwikkeld : bij runderen, antilopen, 't
muskusdier en olifanten zijn er ook rhino.
cerossen, tijgers en slangen. d. Birmanen zijn
welgevormd, lichtbruin, gastvrij en vriendelijk,
maar niet vertrouwbaar. Zij beltjden d. leer
v. Boeddha, spreken een eenlettergrepige taal
en hebben heilige boeken in d. Pelitaal. Er
heerscht wel landbouw en nijverheid in 't bewerken v. metalen en zijden stoffen, maar
niet tot op zulk een hoogte als in China en
Voor-Indio.
d. Oude geschiedenis v. Birma ligt in 't
duister; dat 't in d. 7e, 8e en 9e eeuw bloeide,
blijkt uit d. overblijfselen v. prachtige tempels
uit dien tijd. d. Portugeezen stichtten in d.
16e eeuw factorijen op d. kust, maar zij verloren hun invloed, doordat zij zich met d.
regeeringszaken bemoeiden; ook d. Franschen
oogden vergeefs handelsbetrekkingen aan te
itknoopen, maar d. Engelschen bevorderden met
geweld 't belang v. hun handel. Om d. Birmanen te straffen voor mishandeling v. koopIlieden en aanvallen op de grenzen verklaarde
lord AMHERST hun in 1824 d. oorlog. d. Brit, ten bevochten hen voortdurend zegevierend,
voeren d. Irawaddy op en dwongen hen in
1826 tot een vrede, waarbij een deel v. Arrakan en Rangoon werd afgestaan en Birma
voor d. Britschen handel opengesteld. Van nu
of was 't een gestadig worstelen v. list, ver, raad, wreedheid en trouweloosheid tegen Brit, sche voortvarendheid en krachtig doorzetten.
In 1852 werd Rangoon, Martaban en Pegoe bij
Britsch-India ingelijfd. Gestadige paleis-omwentelingen en moordtooneelen in d. koninklijke familie verhaastten d. val v. 't Rijk en,
toen in 1878 THIBAU of THEEBAW na 't dooden
v. honderd bloedverwanten a. d. regeering
kwam en daze onvoorzichtig d. Engelschen
gezant beleedigde, was 't laatste uur v. 't
Birmaansche rijk geslagen. In 1885 rukte luit.generaal PRENDERGAST met 11 000 man (3 Europeesche en 7 Indische bataljons) Birma binnen,
bezette d. hoofdstad, nam THEEBAW gevangen en zond hem naar Hindoestan. Wel braken in versch. oorden opstanden uit, zoodat
een macht v. 15 000 man noodig was om 't
yolk to bedwingen, maar in 1886 werd geheel
Birma voor goad bij Britsch-Indict ingelijfd,
waardoor een nieuwe markt voor d. Engelschen
handel, doch ook een tijdvak v. orde, bescherming en beschaving voor d. bevolking is geopend.
Birmingham volgt op Manchester als
groote fabriekstad v. Engeland en ligt ongeveer in 't midden v. 't land op d. helling v.
een heuvel-rij a. d. riv. Rea. in 't N.-W. v. 't
graafs. Warwick bijna 125 KM. v. Londen.
Reeds in d. 14e eeuw was Birmingham als
marktplaats bekend- Hendrik VIII en Willem III lieten er reeds vuurwapenen vervaardigen; doch d. grootste bloei der stad vangt
a. met d. v. bier uitgegane vervolkomening
der stoommachines door Watt on Boulton,
waardoor ook d. nabij liggen0e steenkolenen ijzermijnen v. groote beteekenis geworden zijn. In 1700 was 't getal inw. 15 000, in
1801 73 000, in 1831 147 000, in 1851 200 000 en
thans ruim een half millioen.
't Voorkomen der stad is_ onbehagelijk; d.
riuizen zijn v. rooden steen opgetrokken, die
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door d. aanhoudenden rookwalm v. duizenden
schoorsteenen een gelijkkleurige sombere tint
hebben. Birmingham heeft vele kerken, waaronder d. Philippuskerk, op het hoogste punt
der stad gelegen, in sierlijkheid v. bouw uitmunt, twee synagogen, een groot aantal lagere on hoogere scholen, waaronder een voor
geneesk., voor werktuigk., een polytechnische
school, eon R. Kath. seminarie, een fraai gebouwd gymnasium en een academie voor
schoone kunsten. In 1866 is 't prachtig gebouw v. 't Birmingham and Mid-land Institute geopend, in 1880 't Josiah Mason science.
college tot onderwijs in practische werktuigk.
Er zijn twee openbare boekerijen met 30 000
werken, een prachtig, uit vrijwillige giften
opgebouwd hospitaal, een d. zuilengangen omgeven raadhuis met een zaal, waarin 4000
zitplaatsen zijn, een fraai beursgebouw en
vele standbeelden, o. a. voor Nelson, Robert
Peel, Attwood, James Watt, Priestley, Chamberlain, Dawson on d. fabrikant Josiah Mason.
Birmingham is d. voorn. stad voor d. vervaardiging v. fijne on grove stalen on verzilverde
voorwerpen, v. knoopen, gespen, sporen, messen en spijkers, v. bijouterie, quincallerie en
gekleurd glaswerk. Onder d. fabrieken verdienen voornamelijk genoemd to worden: Elkington's Electroplating manufacture, the
Britannic nail-manufacture, d. papiermachdfabriek v. Jennins on Bettridge, d. knoopenfabriek v. Turner & Co., d. speldenfabriek v.
Phipson and Son on d. geweerfabrieken, waaronder die v. Sergeant & Co. Door kanalen
on spoorwegen staat Birmingham in rechtstreeksch verband met Hull, Liverpool, Bristol,
Manchester on Londen. Aan 't centraal-station
k omen 7 banen to zamen.
Birnbaum (JOH. MICH. FRANZ), geb. 19
Sept. 1792 to Bamberg, studeerde to Erlangen
on to Landshut in d. rechten. Hij word aanvankelijk hoogl. in die wetenschap a. d. universiteit to Leuven on verhoogde met HOLTIUS
en WARNKdNIG d. roam dier hoogeschool, maar
door d. omwenteling v. 1830 werd hij gelijk
bijna alle Duitsche professoren verwijderd.
In 1835 werd hij beroepen to Utrecht on in
1840 to Gieszen, waar hij 14 Dec. 1877 overl.
Hij had een schoonen dichterlijken aanleg,
dit bewezen d. tooneelstukken zijner jeugd,
d. trilogie „Adalbert v. Babenberg" (1816) en
't drama „Alberade." Zijn rechtsgel. werken
zijn : „Die rechtl. Natur der Zehnten" (1831)
en „Commentatio de H. Grotii in definiendo
jure natur. mente" (1837).
Birnbaum

(KARL JOSEPH EUGEN), ZOOD. V.

d. voorg., geb. 18 Mei 1829 to Leuven, studeerde to Utrecht en to Gieszen, beoefende
voorn. d. practische landbouwk., wend in die
wetensch. in 1867 hoogl. to Leipzig on was
v. 1871 t. 1873 afgevaardigde n. d. Rijksdag
v. d. nationaal-liberale partij. Van zijn vele
geschriften worden hier vermeld: „Ueber die
Wirtschafts-systeme" (1857); „Lehrbuch der
Landwirtschaft" (3 dln, 1853) ; „Wie u. womit
soll man dfingen?" (1863); „Landwirtsch. Taxationslehre" (1877) ; „Buchfiihrung Air Landwirten" (1878) en een nieuwe uitg. v. THIELS
„Landwirtsch. Konvers. Lexikon" (7 dln, 1881).
Birnbaum (HEINR.), geb. 3 Jan. 1803 to
Schoppenstedt, studeerde to Gottingen en wend
leeraar in wis- en natuurk. te Brunswijk, waar
hij 21 Juni 1879 overl. Hij schreef: „Lehrbuch
der ebenen Geometrie"; „GrundziAge der Physik"; „Das Wasser and seine Quellen"; „Das
Reich der Wolken"; „Vergleichende physikalische Erdkunde" (4e dr. 1861) en „Astronomische Geographie" (1862).
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Birnbaum (KARL), zoon Sr. d. voorg.,
geb. 14 Oct. 1839 to Helmstedt, studeerde in
scheik. to Gottingen en werd in 1876 hoogl.
in die wetensch. to Karlsruhe. Hij schreef:
„Veber die Bromverbindungen des Iridiums"
(1864); „Leitfaden der chemischen Analyse"
(3e dr. 1877); „LOthrohrbuch" (1872) en „Methoden der Prnfung von Lebensmitteln" (3e dr.
1878).
Biron (GONTAUT, baron de) is d. naam v.
drie beroemde Fransche veldheeren. ARMAND,
geb. in 1524, was protestant en, toen d. Bartholomeusnacht woedde, bevelhebber der artillerie. Hij redde zich 't leven door zijn kanonnen
op d. aanvallers to richten. Later won hij 't
vertrouwen v. Karel IX en v. Hendrik III, die
hem tot maarschalk verhief. Hij werd op 26
Juli 1592 door een kanonskogel gedood, nadat
hij in 7 veldslagen vele wonden ontvangen
had. Hij was ook een bekwaam staatsman
en voorstander v. wetenschappen. Zijn zoon,
CHARLES, geb. in 1562, word door zijn wader
in d. krijgsdienst opgeleid en onderscheidde
zich reeds jong zoozeer door mood, bekwaamheid en overwinning, dat hij d. bijnaam v.
,Fulmen Galliae" d. i. „Frankrijks hliksem",
kreeg. Hendrik IV schonk hem zijn voile
vertrouwen en verhief hem hoog, maar hij
liet zich in met verraderlijke onderhandelingen met 't Spaansche hof, dat hem d. hertogstitel en 't bezit v. Franche-comte voorspiegelde. Na reeds eenmaal edelmoedig door
Hendrik IV begenadigd to zijn, werd hij opnieuw v. geheime onderhandelmgen met d.
vijand overtuigd en op 31 Juli 1602 onthoofd.
ARMAND LOUIS, een achterneef v. d. voorg.,
geb. to Parijs in 1753, trad vroeg in milit. dienst,
maar veroverde door een loszinnig leven zijn
gansche vermogan, ging onder LAFAYETTE
naar N.-Amerika on streed daar vijf jaar. In
Frankrijk teruggekeerd, kwam hij a. 't hoofd
v. een huzaren-regiment en werd hij eerlang
maarschalk. In d. dagen der revolutie steunde
hij zijn vriend, d. hertog v. Orleans, en verdedigde dozen in d. Nationale Vergadering.
Hij streed in 1792 en 1793 bij 't Noorderleger
tegen Beaulieu, als opperbevelhebber v. 't
Rijnleger, en veroverde als commandant v. 't
leger a. d. Var 't graafs. Nizza. Maar in d.
burgerooriog der VendOe werd hij v. ontrouw
a. d. republiek beticht en door 't Schrikbewind op 1 Jan. 1794 geguillotineerd.
.Biron (ERNST JOH. graaf v.) of Biren, hertog v. Koerland, was d. zoon v. d. Poolschen
hoofd-officier KARL BtiREN, werd geb. in 1687,
studeerde to Koningsbergen en kwam a. 't
hof V. ANNA IWANOWNA, een nicht V. Peter
d. Groote en weduwe v. d. Hertog v. Koerland. Hij won haar vertrouwen en bleef haar
gunsteling, toen zij in 1730 d. Russ. troon beMom. Volgens sommigen was BIRON in 't geheim met keizerin ANNA gehuwd. Zeker is 't,
dat zij hem zoo hoog mogelijk verhief, zoodat
hij, door MUNNICH en OSTERMANN geholpen, 't
geheele rijk bestuurde. In 1737 word hij tot
hertog v. Koerland verkozen on bij d. dood
V. ANNA in 1740 werd hij volgens hare beschikking voogd over haar minderj. opvolger
Iwan en regent des Rijks. BIRON verdiende
daze onderscheidingen niet; hij was wreed,
heerschzuchtig, leefde weelderig en verbruikte
verbazende sommen gelds. Men berekent, dat
door zijn toedoen meer dan 20 000 menschen,
waaronder vele v. d. hoogsten adel, ter dood
gebracht of naar SiberiO gebannen zijn. Zijn
regentschap duurde kort: hij werd gevangen
genomen, v. zijn hertogdom vervallen verklaard, eerst naar SiberiG verbannen, later
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to Jaroslaw geinterneerd. Kath.arina II herstelde hem na 22-jarige ballingschap in 't hertogdom Koerland, waar d. bevolking zijn
wreede dwinglandij moest verdragen tot zijn
dood op 28 Dec. 1772.
Bisacuino is een stad met 10 000 inw. in
't N. v. 't ail. Sicilia, met groeven, die agaat
en jaspis bevatten, in d. nabijheid.
Biscaye, d. Noordelijkste der drie oude
Baskische provincien in Spanje, die in 1833
met deelen v. Alava en Oud-CastiliO tot d.
prov. Bilbao samengesmolten is, had vroeger
een uitgestrektheid v. 65 vk. geogr. mijl en
werd t. N. begrensd door d. golf v. Biscaye,
t. W. door Oud-Castilie, t. Z. door Alava en
t. 0. door Guipuscoa. 't Landschap is bergachtig en boschrijk, doch tamelijk wel bebouwd en draagt kenmerken v. nijverheid en
welvaart; d. voorn. voortbrengselen zijn mals,
peulvruchten, wijn, appelen, kastanjes, Chinaasappelen, citroenen, noten en hennep, doch d.
hoofdbronnen v. bestaan der ingezetenen zijn
d. zeevaart en visscherij, d. uitgestrekte bosschen en bergen, die ijzer, lood, aluin en zwavel opleveren. d. Hoofdstad is Bilbao (zie dat
art.). De 140 000 bow. zijn v. d. ouden Baskiwhen volksstam (zie 't art. Basken).
Biscaye (Golf v.) is 't deel v. d. Atlant.
oceaan, dat tuss. d. N.-kust v. Spanje en d.
W.-kust v. Frankrijk vervat is en door d.
Franschen golf v. Gascogne genoemd wordt.
't Is een onstuimig vaarwater, waarin, als d.
baron door stormen uit 't Westen opgezweept
zijn, menig schip is ten gronde gegaan. d.
Garonne, Adour en Bidassoa loopen er in uit.
Biscaino (BARTOLOMEO), oudste zoon V. d.
landschapschilder JOH. ANDR. BISCAINO, word
in 1633 to Genua geb., waar hij in 1657 a. d.
pest stierf. Eerst onder leiding v. zijn vader,
daarna bij V. Castelli leerde hij 't historieschilderen. Zijn werken onderscheiden zich
door 't bevallige en schoone der beelden, d.
goeden smaak der draperieen, een aangenaam
koloriet en een geestige, fiksche manier. Behalve voor zijn geboorteplaats, schilderde hij
voor vele omliggende plaatsen. Een zijner
voorn. stukken is in d. H. Geest-kerk on verbeeldt „s. Ferrand, voor d. troon der H. Maagd".
In d. galerij to Dresden zijn drie schoone
schilderijen v. dozen moester, die „d. Besnijdenis", „d. Aanbidding der Koningen" en „d.
Echtbreekster" voorstellen; laatstgen. stuk
wordt om 't levendige en rijke der voorstelling
geroemd. Biscaino was tevens een geoefend
etser, in een vrijen, geestigen stijl in d. manier
v. Castiglione; ook in zijn etsen toont hij een
zuiver en sierlijk teekenaar en bekwaam
samensteller to zijn. Zijn etsen zijn even
schoon als gezocht. Bartsch beschrijft 40 zijner
platen, hoewel er meer zijn, die meest bijbelsche onderwerpen behelzen. Zijn „Geboorte
v. Christus" werd o. a. op d. verkooping v.
s. Yves met 51 fr. betaald. Zijn monogram
is B. B.; hij teekende zijn platen ook wel
met een verkorten naam. F. Amato volgde
ze na; ook worden diens etsen soms met
die v. Biscaino verward, schoon zij met een
onvaste hand bewerkt en niet zoo goad geteekend zijn.
Bisceglia is een stad met 25 000 inw. in
d. Zuid-Ital. prov. Terra di Bari, 't oude Vigiliae, dat Rome ver in oudheid overtrof. Zij ligt
op een rots a. d. Adriatische zee en heeft een
haven met vuurtoren. d. Uitvoer bestaat in d.
producten v. d. omtrek: amandelen on olijven.
Biscioni (ANT. MARIA), Ital. letterkundige,
in 1674 to Florence geb., koos d. geestelijken
stand, was eerst pastoor der s. Laurentius,
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vervolgens opzichter der bibliotheca Laurentiana, eindelijk bibliothecaris v. d. Koning
en stierf in 1716 zonder eenige belangrijke
letterk. werken, die hij ondernomen had, to
hebben voleindigd. d. Merkwaardigste zijner
uitgegeven schriften bestaan in aanteekeningen, commentarien, dissertation en uitgaven
ante, Boccacio, Lippi en Grassini. Hij
Dante,
heeft in hands. een geschiedenis v. 't geslacht
Panciatichi v. Florence en twee satyren nagelaten. Hij begon d. uitgave v. d. catalogus
der „Bibliotheca Laurentiana", waarvan 't
eerste deel in 1752 te Florence verscheen 't.
Omvat d. Oostersche handschriften.
Bischof (KARL GUSTAAF), geb. 18 Jan. 1792
nabij Neurenberg, studeerde to Erlangen in
wis-, natuur- en sterrekunde en werd er na
d. dood V. HILDEBRANDT diens opvolger als
boogl. in d. scheikunde. Hij voltooide 't „Lehrbuch der Chemie" v. zijn voorganger en schreef
in 1819 't „Lehrbuch der Stochiometrie". In
1822 werd hij tot hoogl. to Bonn beroepen en
sedert dien tijd schreef hij meest geologische
werken, zooals zijn beroemd en alom gebruikt „Lehrbuch der Chem. u. physik. Geologie". Hij was lang mederedacteur v. 't ,Journal
fur Chemie und Physik" en overl. 30 Nov. 1870.
Bischof (KARL), geb. 4 Juni 1812 to Durrenberg, studeerde to Berlijn in delfstofkunde
en legde zich ook toe op practische werktuigk.,
zoodat hij reeds in 1829 optrad met een stoomrijtuig voor straatwegen on in 1839 met een
uitvinding v. een oven voor gas-ontwikkeling bij metaalsmelterijen. Hij werd eerst tot
„Hatenmeister", later tot „Bergrath" benoemd
en schreef: „Die indirekte Nutzung roher
Brennmateriali6n" (1856); „ Die anorganische
Formationsgruppe" (1864) en „Geschichte der
SchOpfung" (1868).
Bischoff

(IGNAZ RUDOLF), EDLER V. ALTEN-

beroemd geneesheer en clinisch leeraar
to Weenen, werd geb. in 1784 to Kremsmunster. Hij werd in 1808 to Weenen tot doctor
bevorderd, waar hij zich spoedig een grooten
naam als praktizeerend geneesheer heeft verworven. In 1812 werd hij tot hoogl. in d.
cliniek voor inwendige ziekten en in d. bijzondere therapie to Praag benoemd. In 1825
werd hij als hoogl. a. d. Josephs academie te
Weenen (een instelling tot vorming v. militaire artsen) beroepen; hij werd in 1836 in d.
adelstand verheven en overl. 15 Juli 1850. Hij
had niet alleen als hoogl. en als practicus
STERN,

groote verdiensten, maar ook door zijn geschriften, waarvan d. voorn. zijn: „Beobachtungen fiber den Typhus und die Nervenfieber" (Prag, 1815); „Grundsatze der prakt. Heilkunde" (3 Bde, Praag, 1825); „Grundsatze zur
Erkenntniss und Bob. d. Fieber und Entztindungen" (Wien, 1823, 2e dr. 1830); „Grundsatze
zur Erkenntn. und Behandl. der chronischen
Krankheiten" (Wien, 1830). Door zijn geschrift
„Veber den Nutzen der Kuhpocken-Impfung"
(Prag, 1821) heeft hij krachtig medegewerkt
om d, inenting der koepokken in Bohemen
ingang to doen vinden.
Bischoff (GoTTL. WILH.), een beroemd kruidk.
en hoogl. to Heidelberg, werd in 1797 to DUrckhelm a. d. Haardt, waar zijn vader apotheker
was, geb. Hij vertoefde lang bij zijn oom to
Kaiserslautern, waar hij zich onder d. leiding
v. Koch. d. auteur der „Synopsis Florae Germanicae", op d. kruidkunde toelegde en in 't
teekenen oefende. Ook bezocht hij in 1819 d.
Academie v. beeldende kunsten to Munchen,
hoewel een oogziekte hem verbood zijn schilderstudi6n door te zetten. In 1822 verscheen
zijn eerste werk „Die botanische Kunst-
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sprache". Ten gevolge v. een aanzoek v. Martius om dezen in d. bearbeiding v. zijn botanische werken over Braziliti behulpzaam to
zijn, vertoefde hij weder een jaar to Munchen,
verwierf d. doctorale waardigheid to Erlangen,
en nam 't bestuur v. zijns vaders apotheek
op zich. In 1824 nam hij 't onderwijs in d.
nat. hist. en in 't teekenen a. een particuliere
school op zich en in 1825 trad hij met een verhandeling „De plantarum praesertim cryptogamicarum transitu et analogia" a. d. Universiteit to Heidelberg als privaat-docent in
d. kruidkunde op, waar hij in 1839 tot hoogl. in
dezelfde wetenschap werd benoemd. Hij overl.
1 Sept. 1854. Van zijn talrijko werken worden
hier vermeld: „Die kryptogamischen Gewachse" (NsUrnb. 1828)i „Grundriss der medicinischen Botanik" (Heidelb. 1831); „Lehrbuch
der allgemeinen Botanik" (3 Bde. Stuttg.
1839) ; „Medicinisch-pharmaceutische Botanik"
(Erlangen, 2e Aufl. 1847); „Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde"
(3 Bde, Numb. 1844). Voor 't met kopergravuren versierde werk „Genera plantarum
florae Germanicae" bewerkte B. d. Umbelliferae.
Bischoff (FRIEDR. wILH.), geb. to Halberstadt in 1804, studeerde in d. rechten to Halle
en to Berlijn, klom bij d. rechterlijke macht
op tot gewichtige bedieningen on had bij 't
ministerie v. Justitie to Berlijn belangrijk
aandeel in d. verbetering van 't strafrecht en
v. d. gevangenissen. Hij overl. in Juli 1857.
_Bischoff (THEon. LUDW. WILH.), geb. 28 Oct.
1807 to Hannover, studeerde to Bonn on to
Heidelberg in natuur- on geneesk. en werd
hoogl. in d. vergelijkende ontleedk. eerst to
Heidelberg, daarna to Gieszen on in 1855 to
Munchen, waar hij 5 Dec. 1882 overl. Hij heeft
d. wetenschap zeer a. zich verplicht door 't
stichten v. een physiologisch laboratorium to
Gieszen on door zijne scherpzinnige en nauwlettende onderzoekingen over d. ontwikkelingsgang v. 't ei bij versch. soorten en orden
v. zoogdieren. Zijn meeste geschriften hebben
op dit onderzoek betrekking, zooals „Bernerkungen zu den neuesten Mittheilungen fiber
die erste Entwicklung der Sdugethier-eier"
(1877). In 1880 gaf hij ook een geschrift uit
over „Das Gehirngewicht der Menschen."
Bischoff (Jos. ED. KONR.), geb. 9 Aug. 1828
to Niedergailbach in Rijn-Beieren, in 1852 tot
R.-Ka th. priester gewijd on tot 1869 pastoor,
schreef onder d. pseudoniem KONRAD VON
BOLANDEN vele tendenz-romans, tegen 't protestantisme, 't liberalisme en 't radicalisme
gericht. Zij zijn in een gefflustreerde volksuitg.
verzameld. d. Meest verspreide zijn : „Luthers
Brautfahrt" (3e dr. 1866) ; „Die Aufgekldrten"
(2e dr. 1869); „Die Freidenker" (1866); „Die
Schwarzen und die Rothen" (2e dr. 1870); „Der
neue Gott" (19e dr. 1874); „Der alto Gott"
(15e dr. 1873); „Russisch" (9e dr. 1873); „Die
Staatsgefahrlicken" (14e dr. 1873); „Die Bartholomausnacht" (2 dln, 1879) en „Altdeutsch"
(3 dln, 1881).
Biscuit, Zie Porselein.
23isdom (DIRK RUD. WIJCKERHELD), geb. 27
Juni 1740 te Delft, studeerde in de rechten
to Utrecht, vestigde zich to 's Gravenhage als
advocaat, verwierf een uitgebreide praktijk
en klom door zijn ijver en bekwaamheid tot
d. hoogste betrekkingen in de Republiek: hij
word eerst secretaris v. Rotterdam, raad en
advocaat-fiskaal bij d. admiraliteit v. d. Maas,
in 1785 raad en thesaurier-generaal der Unie
en in 1788 raadsheer in d. Hoogen Raad v.
Holland, Zeeland en Westfriesland. Teen in
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1795 d. Omwenteling door d. intocht der Franschen d. overhand kreeg, ging hij ambteloos
to Leiden wonen. Hier was hij eenigen tijd
hoofdschout en burgemeester, maar weigerde
overigens volstandig eene hooge staatsbetrekking aan to nemen. Hij overl. 8 Apr.1814.
Biset (KAREL EMAN.), gab. in 1633 te Mechelen on overl. to Breda omstr. 1713, was een
der bests schilders v. zijn tijd; hij vertoefde
lang to Parijs en ward hofschilder v. d. graaf
DE MONTEREY, gouverneur der Spaansche Nederlanden en later directeur der schilderacademie
te Antwerpen. Hij schilderde meest kleine
stukken, die vroolijke gezelschappen voorstollen en door een schoon koloriet on geestige teekening 't oog v. d. beschouwer streelen.
Vijf tafereelen uit d. gelijkenis v. d. Verloren
Zoon worden als zijn meesterwerk beschouwd.
Bishop (SAMUEL), godgeleerde, gab. to Londen in 1713 en overl. in 1795, heeft een ode
a. d. graaf v. Lincoln „Feriae poeticae" gedicht.
Zijn werken zijn na zijn dood, verzameld, in
2 din. uitgegeven.
Bishop (HENRY ROWLEY), gab. 18 Nov. 1786
to Londen on daar overl. 20 Apr. 1855, was
d. meest gevierde componist en orchestdirecteur v. zijn tijd in Brittannie. Hij dirigeerde
een groot aantal opera's en concerten, onderwees d. muziek to London, Oxford en Edinburg, bearbeidde veel vreemde opera's voor
't Engelsch tooneel en schreef composition
van allerlei soort, waarvan nog enkele schoone
melodieen onder 't Engelsche 'yolk leven en
geliefd zijn.
Biskopius was een Ital. geestelUke, die
naar Engeland geroepen ward en er in 675 d.
s. Pieterskerk in 't klooster Weremouth bij
Gyrwit bouwde, waarvan d. vensters met glas
versierd worden. Hij bracht bauwlieden uit
Itali6 mede, die waarschijnlijk Benedictijner
nionniken waren.
Biskra is d. hoofdstad der oase, die in 't
Z.-0. deel v. Fransch Algeria 230 KM. t. Z.
v. Constantine zich 125 M. boven d. zee verheft en, in 1844 door d. Franschen veroverd,
als hun gewichtigste en sterkste voorpost a.
d. zijde der Sahara mag gelden. d. Oase wordt
door d. Wadi-Biskra besproeid en door d.
stain der Biskri's bewoond, die er eon menigte
dadel- en olijfboomen kweeken. d. Temperatuur klimt er eon groot deel v. 't jaar tot
50° C, maar d. nachten zijn koud en 's winters
vriest het er soms. d. Stad Biskra bestaat uit
een Fransch gedeelte met welgebouwde huizen,
goede water-reservoirs en eon sterk fort, en
een door Berbers bewoond gedeelte, uit leemen
hutten bestaande. In ieder deel wonen 7000
menschen. Er wordt levendige karavaanhandel
gedreven. Nabij d. stad zijn warme en geneeskrachtige bronnen en rumen v. d. oud-Romeinsehe stad Beskara.
Bismarck ( FRIEDR. WILH. graaf v.), geb.
28 Juli 1783 to Windheim in Westfalen, was
afstarnmeling v. een adellijk geslacht, dat als
stamvader HERBART BISCHOFSMARK in d. 13e
eeuw to Stendal erkent. FRIEDR. WILH. v. B.
trad reeds vroeg in Wurtembergschen krijgsdienst. In d. oorlog v. 1809 streed hij als ritmeester roemrijk tegen Oostenrijk, hij nam
deel a. d. tocht v. 't Groote leger, streed mede
a. d. Moskowa en voerde na d. overtocht v.
d. Beresina 't overschot v. 't Wurtembergsche
leger naar 't vaderland. In 1813 streed hij bij
Bautzen en Leipzig nog a. d. Fransche zijde.
Nadat Wurtemberg zich bij d. bondgenooten
gevoegd had, ward hij snel bevorderd, zoodat
hij met d. rang v. kolonel d. Wurtembergsche
cavalerie reorganiseerde en in 1830 luit.-gene-
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raal ward. Hem ward in 1836 opgedragen 't
Deensche leger to hervormen en meermalen
was hij ambassadeur a. Duitsche hoven. Hij
overl. 18 Juli 1860 to Constanz, nadat hij a. 18
veldslagen en een menigte kleinere gevechten
had deelgenomen en belangrijke strategische
werken geschreven had, zooals : „Vorlesungen
fiber die Taktik der Reiterei" (3e dr. 1826);
„Die Elementen der Bewegungskunst eines
Reiterregiments" (2e dr. 1826); „Ideentaktik
der Reiterei" (1829) en „Reiterbibliothek" (6
din, 1831).
Bismarck-Bohlen (FRIEDR. ALEX. graaf
v.), gab. 25 Juni 1818 to Karlsburg in Pommeren, trad in Pruisischen krijgsdienst, ward in
1835 officier, deed daarna een reis naar Brazilie, volgde d. lessen a. d. Berlijnsche universiteit en ward in 1846 aangewezen om prins
Friedrich Karl te vergezellen bij diens studien
a. d. hoogeschool to Bonn. Als generaal-majoor nam hij deel a. d. oorlog v. 1866, ward
na d. slag bij Langensalza commandant v.
Hannover, streed als luitenant-generaal in d.
oorlog tegen Frankrijk en was in 1871 gouverneur-generaal v. d. Elzas, waarna hij tot
adjudant-generaal v. d. Keizer en tot generaal
der cavalerie word benoemd.
Bismarck-Schonhausen (OTTO EDUARD
LEOPOLD, prins v.), geb. 1 Apr. 1815 to SchOnhausen in d. Altmark bij Maagdenburg, studeerde in d. rechten to Gottingen en Berlijn.
Hij ward in 1849 lid der Pruisische Tweeds
Kamer en toonde zich daar voorstander der
onbeperkte monarchic). In 1852 wend hij benoemd tot legatie-secretaris en eerlang tot
gezant v. Pruisen op d. bondsvergadering,
waar hij v. Nov. 1852 t. Febr. 1853 't voorzitterschap bekleedde. Bij 't naderen v. d.
oorlog tuss. Oostenrijk on Italie ijverde hij
voor eon verbond v. Pruisen met Italie. Wijl
dit met d. bed.oeling v. 't toenmalig ministerie
niet overeenkwam, ward hij in 1859 als gezant
naar s. Petersburg gezonden, waar zijn buitengewone diplomatische bekwaamheid schitterend a. 't licht kwam. In 1862 was BISMARCK
eon korten tijd gezant to Parijs, waar zijn
opmerkingsgave hem veel gebrekkigs deed
opmerken, dat in 1870 Pruisen to stade kwam.
Nog in 't zelfde jaar trad hij op als president
v. 't Pruisische ministerie. Spoedig bleek zijn
streven Duitschland tot een machtig rijk
on Pruisen tot hoofd daarvan to verheffen.
Hij slaagde er in 't voile vertrouwen v.
koning Wilhelm to winnen en trotseerde nu
vier jaren lang den tegenstand der Volksvertegenwoordiging. Hij bestreed alle volksgezag,
beperkte d. vrijheid der drukpers, beschikte
over d. geldmiddelen zonder goedkeuring der
volksvertegenwoordiging, bracht de vaststelling der begrooting naar 't Huis der Heeren
over en vergreep zich in meer opzichten
aan d. grondwet; maar hij arbeidde met
zeldzame doortasting in weerwil v. 't verzet
a. d. vorming v. een in- on uitwendig sterk
staatsgebouw. Door d. grooten krijgstacticus
vox MOLTKE en d. militaire neigingen zijns
Konings geholpen en door d. uitvinding v. 't
Zilndnadel-geweer door Dreyse, begunstigd,
ward 't Pruisische leger zonder eenig opzien
to wekken, geoefend, vermeerderd, met 't
verdragend, snelvurend geweer gewapend, tot
een onweerstaanbare macht gemaakt. Dit
bleek reeds in d. oorlog tegen Denemarken
en kwam schitterend a. d. dag bij d. korte
worsteling v. 1866 tegen 't onvoorbereide Oostenrijk, dat na d. geweldige nederlagen bij
Sadowa en KOniggratz tot vrede, tot uittreding uit d. Duitschen bond en tot 't loslaten_
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zijner bondgenooten gedwongen werd. Had
reeds d. aanwinst v. Sleeswijk-Holstein d.
volksmeening in Pruisen ten gunste v. Bismarck doen keeren, hij werd populair, nu
Pruisen met Hannover, Hessen-Kassel, Nassau en Frankfort a. d. Main vergroot werd
en a. 't hoofd v. d. Noord-Duitschen bond
kwam. Met nog grooter staatk. en krijgsk.
beleid werd d. onvermijdelijke uitbarsting v.
d. oorlog tegen Napoleon III to gemoet gegaan
en d. elkander tot een volkomen geheel aanvullende talenten v. WILHELM, BISMARCK en
MOLTKE verschaften a. Pruisen d. zege v.
Sedan, d. overgave v. Metz, Straatsburg en
Parijs. Frankrijk verzwakt, v. zijn staatk.
invloed beroofd, tot een oorlogsschatting v.
4000 millioen mark en d. afstand v. ElzasLotharingen gedwongen, Wilhelm tot keizer
v. een machtig Duitsch rijk verheven : dit
waren d. resultaten v. Bismarcks staatkunde.
Zijn loon was d. onwrikbare vriendschap en
steun zijns meesters en zijn verheffing tot d.
hoogste waardigheden. Hij word rijkskanselier,
minister v. Buitenl. zaken en voorzitter v. 't
Pruisisch ministerie.
Met doze macht bekleed en na 't doel, Pruisen tot een grootmachtige militaire mogendheid to verheffen, bereikt to heb ben, streefde
Bismarck van nu of naar 't handhaven v. d.
vrede in Europa, een krachtige regeering en
eenheid door centralisatie in 't binnenland,
beteugeling v. 't clericalisme en socialisme,
verhooging v. 's Rijks weerbaarheid en verbetering v. d. algemeene welvaart en v. 't
lot der arbeidende klassen. 't Handhaven v.
d. vrede is hem gelukt, vooral sedert in d.
Oostenr. monarchie KALNOKY en in 't Russische rijk VON G- IERS naar 'tzelfde doel streetden en d. drie staatslieden d. zoogen. DrieKeizers-bond tot stand brachten, zoodat d.
keizers Wilhelm, Alexander en Frans-Jozef,
vergezeld v. hun eerste ministers, elkander
jaarlijks bezoeken brachten en, in een vertrouwelijk onderhoud, gerezen bezwaren vereffenden en d. onderlinge goede verstandhouding
bevestigden. Hoe hood d. politieke invloed v.
Pruisen gestegen was, bleek op 't congres te
Berlijn in 1878, dat d. toestand v. 't Balkanschiereiland regelde. d. Zoogen. Kulturkampf,
in 1872 aangevangen, werd sedert 1880 door
minnelijke schikking met paus Leo XIII bijgelegd, maar 't voortwoekerend socialisme
door d. socialistenwet niet gestuit. Tot verhooging v. d. staats-inkomsten en met 't doel
d. inlandsche nijverheid en landbouw te doen
bloeien, werden sedert 1885 beschermende
rechten ingevoerd, Bremen en later Hamburg
in 't tolverbond opgenomen en d. Koloniale
politiek aanvaard, zoodat op d. West- en Oostkust v. Afrika, op Nieuw-Guinea en versch.
Australische eilandengroepen Duitsche factorijon en bezittingen ontstonden. In verband
hiermede werd een machtige Duitsche vloot
georganiseerd. Aan 't verbeteren v. 't lot der
arbOldende klassen besteedde Bismarck een
goad deel zijner krachten; sedert 1883 kwamen
wetten tot ziekenverpleging, pensioenen en
verzekering tegen ongevallen in toepassing.
Vaak vonden zijn voorstellen bij d. Volksver
tegenwoordiging grooten tegenstand en moest
hij die met indrukwekkende redevoeringen,
die op zeldzame wijs zeggingskracht, rondborstigheid en staatsnaansbeleid in zich vereenigden, doordrijven. Zooveel werkkracht en
d. onmiskenbare vooruitgang v. Duitschland
verschaften hem d. eerbied zijner tegenstanders
en d. genegenheid v. alle bevoordeelden. Dit
bleek schitterend, toen op zijn zeventigsten
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verjaardag hem niet alleen een ongeGvenaarde hulde betoond, maar door inschrijvingen een Bismarckfonds v. 2700000 mark bijeengebracht werd. Zijn geestkracht verdiende to
meer bewondering, omdat zijn lichaam, door
herhaald zenuwlijden ondermijnd, hem vaak
dienst weigerde. Zijn moeilijkste dagen kwamen, toen zijn Keizer horn op 9 Mrt 1888 ontviel en hij eerst rekening moest houden met
d. meer vrijzinnige begrippen on bedoelingen
V. d. zieken keizer FREDERIK, 00k met d. hem
vaak weerstrevende planners v. diens gemalin
VICTORIA, en, toen d. Keizer na weinig maanden bezweek, met d. wenschen en inzichten
v. d. jeugdigen keizer Wilhelm II. Alle staatsmanswijsheid was noodig, om d. binnen- on
buitenlandsche politiek in dezelfde richting
to houden. Nadat in 1889 herhaalde botsingen
't aftreden v. d. grijzen, maar verstaalden
kanselier deden vermoeden, vroeg en verwierf
hij in 't voorjaar v. 1890 zijn ontslag on werd
hij in al zijne staatsambten door CAPRIVI vervangen. Ook zijn zoon HERBERT, die staatssecretaris en plaatsvervanger v. d. Rijkskanseller was en versch. buitenl. zendingen vervuld had, legde zijn ambten neder en Bismarck trok zich terug op zijn landgoederen.
Behalve d. genoemden zoon Herbert heeft hij
nog een zoon WILHELM, die geheim regeeringsraad en landraad in Hessen-Nassau is,
en een dochter MARIA, die sedert 1878 gehuwd
is met d. legatieraad graaf v. RANTZAU.
Bismuth is een niet veel, meestal gedegen
of in verbinding met zwavel als bismuthglans,
voorkomend metaal. 't Wordt uit de ertsen
verkregen door die in schuin in een oven geplaatste ijzeren of aarden kokers to verhitten,
waarbij dan 't metaal smelt en afloopt, terwijl
't overige v. d. ertsen in d. kokers achterblijft. Bismuthglans evenwel wordt geroost era
't verkregen oxyde door kool tot bismuth gereduceerd. 't Aldus verkregen en in den handel
voorkomende bismuth bevat nog geringe
hoeveelheden arsenik, ijzer en andere metalen,
waarvan men 't voor 't grootste deel kan
zuiveren door herhaald smelten met een weinig salpeter. Scheikundig zuiver bismuth verkrijgt men door basisch bismuthnitraat met
kool in een kroes to smelten. 't Zuivere
bismuth is wit met een roodachtigen gloed,
op d. breuk bladerig kristalvormig, heeft een
sterken metaalglans on een s. gew. v.9,6...9,8;
't is zeer broos, zoodat 't tot poeder kan worden
gestampt, smelt bij 267' C en stolt onder kristalvorming, waarbij dan een vermeerdering v.
volumen plaats heeft; de kristalvorm is rhomboedrisch. Dit metaal gaat bij een zeer hoogen warmtegraad (1300° C.) tot damp over on
kan alzoo worden gesublimeerd ; bij d. gewonen
warmtegraad blijft het, a. d. dampkring blootgesteld, onveranderd, doch verbrandt daarin
bij gloeihitte met een blauwe vlam, 't is in
kokend chloorwaterstofzuur on in verdund
zwavelzuur niet, wel in stark kokend zwavelzuur oplosbaar; salpeterzuur lost 't reeds
in d. koude op. 't Bismuthnitraat is 't belangrijkste zout v. dit metaal. Men verkrijgt dit
door bismuth in salpeterzuur op to lossen en
de oplossing voorzichtig uit to dampen, waardoor groote, kleurlooze kristallen ontstaan,
die a. d. dampkring water onttrekken en vervloeien. Dit zout is zonder ontleding slechts
in een kleine hoeveelheid water oplosbaar,
maar wordt door een grootere hoeveelheid
ontbonden on vormt dan een wit neerslag,
dat v. versch. samenstelling is, naarrnate de
hoeveelheid water grooter of kleiner was. Dit
neerslag bestaat uit basische nitraten, werd
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in d. geneeskunde eertijds aangewend onder
d. benamingen v. magisterium bismuthi of marcasita alba of album bismuthi en ook als
blanketsel gebezigd onder d. naam v. Spaansch
wit. d. Alliages v. bismuth met tin en lood
kenmerken zich door gemakkelijke smeltbaarheid. 't Gemakkelijk smeltbaar metaal v.
Newton bestaat uit 8 d. bismuth, 5 d. lood
en 3 d. tin en smelt bij 9472 ° 0, dat v. Rose
bestaat uit 2 d. bismuth, 1 d. lood en 1 d. tin
en smelt bij 93 3/4" C. en dat v. Wood bestaat
uit 4 d. Bi, 1 d. cadmium, 1 d. tin en 2 d.
lood en smelt bij 65° C. Zulke legeeringen
worden aangewend als soldeersel, tot vervaardiging v. stereotyp-platen en tot beveiliging
v. stoomketels, waarin dan een gat met dit
gemakkelijk smeltbaar mengsel wordt volgegoten om bij een te hoogen warmtegraad a.
d. stoom uitgang te kunnen geven. 't Bismuth
werd reeds in d. 15e eeuw beschreven- velen
verwarden het met tin en lood, omdat het
soms marcasita genoemd werd, een naam v.
versch. metalen.
.Bisoetoen of Behistoen heet een berg
in Koerdistan a. d. weg v. Bagdad n. Hamadan. Een loodrechte rotswand v. dezen berg
is bedekt met opschriften in spijkerschrift en
beeldhouwwerk in relief. Dit beeldhouwwerk
stelt voor koning Darios, d. voet zettende op
Pseudo-Smerdis en 't doodvonnis uitsprekende
over negen koningen, die door koorden om
d. hall a. elkander gebonden zijn. Een groot
godenbeeld zweeft daarboven. d. Opschriften
zijn door NIEBUHR gecopieerd en 't eerst
geheel ontcijferd door RAWLINSON. Zij zijn
beschreven door OPPERT in zijn werk „Le
peuple et la langue des Medes" (1879).
Bison (Bos Americanus, Gmel.). d. Bison
behoort tot d. fam. der runderen, onder d.
herkauwende of tweehoevige zoogdieren. d.
Naam bison werd door d. Lat. schrijvers der
eerste eeuw (Seneca, Hippol. act. 1 v. 63,
Plinius, Nat. hist. 1. VIII c. XV en Martialis,
Spect. epigr. XXIII.) gebruikt om d. wisent of
auerochs (uros) uit 't N. v. Duitschland en
Polen aan te duiden; later werd deze op alle
wilde stieren, zelfs op de Schotsche toegepast,
wien daarbij manen als van een leeuw werden
toegeschreven. Tegenwoordig behoort d. naam
bison uitsluitend a. een soort v. wilde ossen
in N.-Amerika, die daar in groote kudden leeft
en door d. jagers gewoonlijk buffalo genoemd
-wordt. Vroeger waren er vele bisons in Canada,
Pennsylvania en Kentucky, doch zij wijken
langzamerhand naar 't verre Westen terug.
Zij bewonen thans slechts d. Prairien tuss.
d. Arkansa en d. Missouri. d. Bison heeft een
uiterst wild uitzicht; d. kop en borst zijn
breed en zwaar en geheel met dik, half krullend, half nederhangend,. donkerbruin haar
bezet. d. Horens zijn klein en puntig, ver v.
elkander verwijderd en bijna recht. d. Romp
v. 't dier is ranker en met lichter en glad
haar bedekt. d. Bisons zijn gemiddeld a. d.
schouder 2 M. hoog en wegen 500 a 600 KG.
Men heeft er echter wel gevangen v. 800 KG.
't Vleesch is zeer gezocht, de huid geldt in
Canada, opgemaakt, 3 a 4 p. st. 't Gedroogde
of gerookte vleesch (pemmikan geheeten)
maakt d. wintervoorraad der Indiaansche
stammen uit. d. Gerookte tong v. d. bison is
in d. Vereen. Staten een zeer begeerde lekkernij. d. Bisons trekken gestadig v. d. eene
plaats naar d. andere, door jagers vervolgd
of door d. honger voortgedreven. In d. winter
krabben zij d. sneeuw weg, om 't gras to
vinden. Stieren en koeien leven 't grootste
deel v. 't jaar in afgezonderde kudden; maar
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't geheele jaar door worden evenwel d. koeien
door een of twee der oudste stieren geleid.
Behalve door d. jagers worden d. bisons ook
vervolgd door wolven en beren en 't is te
voorzien, dat zij in Amerika zullen verdwljnen
evenals d. auerossen in Europa.
Bissago-eilanden (d.) zijn een eilandengroep t. W. v. Senegambie tuss. 10. en 11/4 °
N. B. en a. d. Portugeezen behoorend. Deze
groep bestaat uit 30 ail. v. vulkanischen oorsprong, waarvan er 16 bewoond zijn. Vele er
v. zijn door d. omringende klippen moeilijk
to naderen, maar hebben een vruchtbaren
bodem, die katoen, indigo on rijst voortbrengt.
Zij zijn dicht bevolkt met negers, maar 't
klimaat is doodelijk voor d. Europeanen. 't
Voorn. ail. heet Bissago of Bissao en heeft een
goede haven, door een Portug. fort beschermd;
't ail. Boelama behoort sedert 1842 a. d. Engelschen, die er een station tot 't beletten v. d.
slavenhandel hebben.
Bissayos of .Pintados heeten een aantal vrij groote eilanden t. Z. der Philippijnen
tuss. 120° en 126° 0. L. v. Greenwich on tuss.
Luzon en Mindanao. d. Grootste heeten Mindoro, Panay, Zeboe en Samar. d. Binnenlanden
zijn nog weinig bekend on door Negrito's bewoond ; d. kustbewoners zijn Maleiers on leven
veelal v. d. vischvangst.
Bisschop (Episcopus) heet, naar 't taalgebruik v. 't Nieuwe Testament, een leeraar on
geestelijk opziener, kerkvoogd saner Christelijke gemeente. d. Bisschoppen, door d. Apostelen ingesteld of door d. gemeenten volgens 't
apostolisch denkbeeld verkozen, hielden toezicht over d. gemeente en over d. mindere
dienaren. In lateren tijd breidde zich d. taak,
d. werkkring en d. macht v. d. bisschoppen
meer on meer uit. Hunne deelneming a. zaken
v. staat, 't bestuur der kerkelijke goederen, d.
verdediging hunner kerkelijke rechten on vrijheden on hunne uitgestrekte geestelijke en
wereldlijke macht vorderden zooveel tijd en
inspanning, dat zij 't onderwijzen en 't bevorderen v. 't geestelijk welzijn v. d. laden der
gemeente niet voldoende konden behartigen.
Zij behielden derhalve d. gewichtigste ambtsverrichtingen, d. priesterwijding, d. bediening
v. 't vormsel en d. bereiding v. d. heilige zaif
(chrisma), doch droegen d. zorg voor al 't
overige a. d. mindere geestelijkheid op: zelfs
stelden zij in d. middeleeuwen hunne eigene
vicarissen aan, die onder d. naam v. Wijbisschoppen on Coadjutors dienst deden. 't Getal
der bisschoppen, die zelf predikten en d. geestelijke leiding hunner gemeenteleden op zich
namen, verminderde na d. zevende eeuw.
Edelen, vorsten en koningszonen dongen naar
deze waardigheid, on 't was hierdoor, dat inzonderheid d. bisdommen in Duitschland een luister en aanzien verkregen, die niet bij d. overige
Christen-staten bestond. d. Hervorming verminderde echter dit aanzien en, ofschoon d.
hoogere geestelijken in d. Noordsche rijken, die
zich v. d. R. Kath. kerk afscheidden, d. titel
v. bisschop behielden, verloren dezen toch 't
grootste deel hunner voormalige inkomsten en
voorrechten; d. Zweedsche en Engelsche bisschoppen bleven rijksstanden, doch met minder
invloed. In de R. Kath. kerk wordt 't bisschoppelijk gezag beschouwd als berustende op d.
instelling, door Christus zelf en door zijne Apostelen verordend, en d. bisschoppelijke macht
als v. Jezus zelf afkomstig en niet gegeven
a. d. waardigheidsbekleeder in 't bijzonder,
maar a. d. bisschoppelijke instelling als een
geheel. d. Bisschop is d. vertegenwoordiger
v. 't geestelijk gezag in zijn bisdom. Zijn taak
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is: 1°. d. handhaving en verkondiging der
geloofsleer in zijn gebied (jura magisterii); 20.
't verrichten der plechtigheden (Jura ordinii)
waarvan sommige ook a. d. priesters worden
opgedragen, andere alleen door d. bisschop
worden uitgeoefend, zooals 't toedienen v. 't
vormsel, d. wijding der geestelijken, der kerken,
altaren en kerkhoven, en 30. 't behartigen
v. d. stotrelijke belangen v. 't bisdom, zooals
't beheer der bezittingen, 't zorgen voor
een genoegzaam aantal geestelijken, 't houden v. toezicht over dezen en over d.
geestelijke instellingen v. zijn diocees en 't
geven v. d. noodige voorschriften. Tot d
teekenen zijner waardigheid en ambtskleedij
behooren o. a. d. myter (mitra), d. herdersstaf,
d. ring, 't gallium, d. dalmatica en d. tunicella.
't Recht v. verkiezing, aanstelling en bevestiging der bisschoppen (d. investituur) is eeuwen
lang, vooral v. d. 11e t. d. 13e eeuw, een oorzaak
v. verschil en strijd geweest tuss. d. geestelijke
en wereldlijke macht, tuss. Paus en Keizer
of Koning. In ons vaderland zijn sedert 1853
ten behoeve der R. Katholieken vier bisdommen en een aartsbisdom (Utrecht) ingesteld.
Door d. uitbreiding v. d. Islam en d. veroveringen der Arabische khalifen en Turksche
sultans had daarenboven d. Christelijke kerk
een groot aantal bisdommen verloren, welke
d. pauselijke stoel echter op nieuw bezette;
van hier d. menigvuldige titulaire bisschoppen,
wier bisdommen in partibus infidelium, d. i.
in d. landen der ongeloovigen, liggen, waarop
zij geen invloed oefenen, noch waarvan zij
eenigerhande inkomsten trekken.
Bisschop (coRNELis), was leerling v. Ferdinand Bol en schilderde portretten en histor.
tafereelen. Hij was in 1630 te Dordrecht geb.
en stierf in 1674, kort na zijn aanstelling tot
hofschilder v. d. Deenschen Koning. Zijn
schilderij „brie beelden bij kaarslicht" werd
voor Lodewijk XIV gekocht en in diens galerij
geplaatst. Zijn zonen JAKOB en ABRAHAM beoefenden d. kunst, gelijk ook drie zijner
dochters; CHRISTIA AN BISSCHOP, wiens levensgeschiedenis onbekend is heeft versch. bladen
met runderen geetst, welke met C. B. of met
zijn naam geteekend zijn.
Bisschop (JAN DE), in 1646 te 's Gravenhage
geb. en in 1686 te Amsterdam overl., was
advocaat bij 't Hof v. Holland en zulk een
beminnaar der schilderkunst, dat hij in zijn
vrije uren met veel bekwaamheid landschappen en historie-stukken schilderde. Hij muntte
voornamelijk uit in 't vervaardigen v. teekeningen met d. pen en 't penseel, in welke hij
d. Stijl v. Rubens, Van Dijck, Veronese of
Tintoretto bedriegelijk wist na te bootsen. Op
d. verkooping v. De Vos word een met d. pen
en bruine inkt door hem geteekend portret
v. d. vice-adm. Th. Vlugh met f 25 betaald.
Nog meer roem oogstte hij in met zijn etsen,
die in een geestigen en schilderachtigen stijl
naar voortreffelijke werken uitgevoerd zijn;
in deze kunst bekwaamde hij zich zonder
meester. Zijn te 's Gravenhage in 1671 onder
d. titel „Paradigmata graphica variorum artificum, tabulis aeneis" in 2 din in fol. uitgegeven work is nog v. groote waarde. 't
Bevat 102 afbeeldingen v. standbeelden en
andere figuren. N. Visscher gaf er in hetzelfde
jaar een nieuwe uitgaaf van, die 113 platen
bevat; ze zijn meest naar d. teekeningen v.
W. Doudijns geetst. d. Overige platen v. De
Bisschop zijn naar Van Dijck, Rubens, P.
Veronese of Tintoretto gevolgd; d. twee in
gr. dw. fol., welke „d. Marteling v. s. Laurentius" en „Joseph in Egypte" voorstellen, ver-
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vaardigde hij naar B. Breenberg, Bisschops
monogram is een dooreengevlochten J en E,
'twelk Johannes Episcopius beteekent.
Bisschop (c.), geb. 22 Apr. 1828 te Leeuwarden, bekwaamde zich onder d. leiding v.
SCHMIDT en VAN HOVE tot een uitstekend genreschilder. Hij bracht voorn. uitstekende tafereelen uit 't leven in Friesland op 't doek.
Op d. tentoonstelling te Amsterdam v. 1871
trok zijn „trouwdag" aller aandacht, en evenzoo zijne inzendingen op buitenl. tentoonstellingen. Zijne echtgenoote KATE BISSCHOPSWIFT, geb. 6 Apr. 1836 te Londen, heeft in
't zelfde genre vele keurige kunstjuweelen
voortgebracht.
Bisse, Zie Givre.
Bissen (HERM. wILH.), geb. 13 Oct. 1798 to
Sleeswijk, beoefende a. d. academie te Kopenhagen d. schilderkunst, maar legde zich eerlang op 't beeldhouwen toe, ging in 1823 naar
Rome en werd daar onder d. leiding v. THORWALDSEN een uitstekend beeldhouwer. Zijn
kunstgewrochten kenmerken zich door ernst,
kalmte, verhevene opvatting en zuivere lijnen.
Zijn meesterwerken versieren d. Christiaansburcht te Kopenhagen. Daar staan v. zijne
hand 18 standbeelden v. ruim 2 M. hoog op.
d. Koningstrap, verder een kolossale leeuw
en een beeld v. Mozes als wetgever, en in d.
Ridderzaal beitelde BISSEN een fries v. 40 M.
lang, dat „d. Tocht v. Ceres en Bacchus'
voorstelt. 't Voorportaal v. d. universiteit te
Kopenhagen versierde hij met d. beelden v.
Apollo en Minerva. Ook zijn beroemd zijn
beeld v. Orestes en v. Philoctetes. Thorwaldsen droeg hem 't beheer v. zijn museum en
't voltooien zijner nagelaten werken op en
sedert 1830 was hij directeur der academie te
Kopenhagen. Hij overl. 10 Mrt 1868.
Bissing-Krohn (HENRIETTE v.), geb. 31
Jan. 1798 te Worm in Mecklenburg, gehuwd
met d. luit.-kolonel BISSING en overl. te Anklam in Jan. 1879, schreef gedichten, opstellen
in tijdschriften en veelgelezen romans, waarvan d. meest bekende zijn: „d. Familie Steinfels oder die Kreolin" (1841): „Minona" (1844);
„Mallon Godoy" (1845); „Lucretia Fornabuone
(1846) en „Balmer Widdrik u. d. Dithmarschen
im Jahre 1600" (1847).
Bister, Zie Verven.
Bistouri heet in d. heelkunde een snijdend werktuig, waarvan 't lemmet niet, zoo
als bij d. scalpels, in 't heft vastgeklonken is,
maar in d. vorm v. een knipmes openslaat,
of door een ring of schuif in 't heft wordt
bevestigd; omdat bistouris weinig omvang
hebben en men ze dus gemakkelijk bij zich
kan dragen, vindt men ze in d. chirurgische
troussen. Voor sommige bepaalde operation
is de vorm dezer messen gewijzigd; ze heeten
dan naar d. uitvinder.
Bistritz-Naszod is een comitaat in Zevenbergen, in 1876 gevormd uit d. districten
Bistritz en Naszod. 't Bevat op een oppervlakte v. 93 vk. geog.r. mijl omstr. 100 000
bew., voor een deel afstammelingen v. protestantsche Saksische kolonisten. d. Bodem
bestaat uit uitloopers der Karpathen en is
niet vruchtbaar, ofschoon die door d. Szamos
en hare takken wordt besproeid; ook d. voormaals bloeiende delving v. goud, zilver en
lood is in verval. d. Hoofdstad Bistritz (ook
Nosen en Besztercza genoemd) ligt a. d. Bistritza in een dal en had in d. 16e eeuw
22 000, thans slechts 8000 inw.
Bitaube (PAUL JEREMIE) werd uit protestantsche ouders, die uit Frankrijk gevlucht
waren, 24 Nov. 1732 te Koningsbergen geb.

BIT.
Hij is beroemd door zijn Fransche overzetting v. Homeros, door een gedicht in proza,
getiteld „Jozef", en een dergelijk over d. „Omwenteling der Vereenigde Nederlanden." Deze
werken verbeterde hij herhaaldelijk. Van zijn
,Homeros" zijn 4 of 5, en v. „Jozef" niet alleen
7 drukken uitgegeven, maar dit werk werd
dikwijls nagedrukt en in versch. talen overgezet. Zijn heldendicht over d. Omwenteling
in d. Nederlanden, 't eerst onder d. titel v.
,Guillaume de Nassau" uitgegeven, verscheen
later, omgewerkt, onder d. naam v. „Les Bataves". Door zijn kunde en d. vriendschap v.
d'Alembert, dien hij op een rein naar Parijs
had leeren kennen en die hem bij Frederik
II aanbeval, werd hij lid der academie te
Berlijn. Hij heeft ook d. „Herman en Dorothea" v. GOthe in 't Fransch overgezet. Hoewel hij na d. omwenteling te Parijs in afzondering leefde, werd hij met zijn vrouw in
1794 gevangen genomen en eerst na d. val
v. Robespierre ontslagen. Hij werd toen gekozen tot lid v. 't Instituut en Napoleon
benoemde hem tot lid v. 't Legioen v. eer.
Zijn stijl is niet vrij v. Germanismen. Zijn
„Oeuvres Completes" (9 dln, Parijs, 1804) zijn
door zijn weduwe uitgegeven.
13iterolf heet een gedicht uit d. 12e eeuw,
door d. maker v. 't Nibelungenlied vervaardigd.
't Vermeldt in 13 495 gekoppelde verzen 't lot
v. BITEROLF, koning v. Tolet, en v. zijn zoon
DIETLIEB onder d. ridders V. ETZEL, koning
der Hunnen. Een handschrift v. dit gedicht
wordt te Weenen bewaard en 't is in 't „Heldenbuch" (Berlijn, 1820) afgedrukt.
Bithynie was in d. oudheid een rijk in
Klein-Azie, door d. Propontis (zee v. Marmora) en d. Thracischen Bosporos v. Europa
gescheiden, grensde t. N. a. d. Pontus Euxinus
(Zwarte zee), t. 0. a. Paphlagonie, ten Z.-W. a.
Mysie, waar d. riv. Rhyndacos, en ten Z. a.
Phrygie en Galatie, waar gebergten d. grens
uitmaakten. 't Land was met boschrijke Bergen bedekt en door d. riv. Sancharios besproeid. d. Belangrijkste steden waren d.
Grieksche volkplantingen Chalcedon, Heraclea, Myclea (later Apamea) en Astacos, na
welks verwoesting door Lysimachus, Nicomedes I in d. nabijheid Nicomedia stichtte,
dat d. residentie der koningen en spoedig een
aanzienlijke stad werd. Ook bloeiden er toen
Nicaea en Prusa. 't Land werd vOOr Alexander d. Groote door landvoogden v. d. Perzische koningen bestuurd. Na Alexanders dood
stichtte Zipoetes, zoon v. Bias, bier een afzonderlijk koninkrijk, dat langen tijd door handel
bloeide en onder zijn koningen Nicomedes en
Prusias telde. d. Laatste koning was Nicomedes III, die in d. oorlog tegen Mithridates
c1 zijde der Romeinen hield en bij zijn dood
(75 v. Chr.) 't Rom. yolk tot erfgenaam zijns
rijks maakte. 't Oude Nicomedia beet thans
Ismid, Nicaea Ismik en Prusa Broessa.
Biton en Cleobis waren twee jongelingen,
die door d. wijsgeer Solon op een vraag v.
koning Croesus onder d. gelukkigste stervelingen gerekend werden. Zij waren d. zonen
v. CIDIPPE, een priesteres v. Juno, en trokken,
toen hunne moeder d. tempeldienst zou verrichten en d. paarden of ossen ontbraken,
zelf d. wagen, waarin zij zat, naar den tempel, 45 stadi6n ver. d. Moeder, geroerd over
deze kinderlijke liefde, bad, dat d. goden haren
zonen 't beste zouden schenken, wat a. stervelingen kon gegeven worden. d. Zonen
waren daarop ingeslapen en ontwaakten niet
weder.
Bitonto ('t oude Bituntum, later Bodrun-
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turn) is een stad met 26 000 inw. in d. ZuidItal. prov. Terra di Bari, in een vlakte, waar
voortreffelijke wijn (zagarello), olijven en oranjes gekweekt worden, ongeveer een uur gaans
v. d. Adriatische zee. Er is een bisschopszetel, een fraaie kathedraal, een seminarie, een
kasteel, veel handel en nijverheid.
Bitsch is een kleine, maar sterke Lotharingsche bergvesting, a. d. voet der Vogezen
en a. d. Schwalbe. Zij heeft in d. FranschDuitschen oorlog tot a. 't einde tegenstand
geboden, maar is bij d. vrede v. 1871 a. Duitschland afgestaan.
Bitsjoerin, een Russisch Zendeling in
China, geb. in 1778 en overl. 23 Mei 1853, heeft
een reeks belangrijke en betrouwbare werken
over Chineesche taal, geschied- en aardrijksk.
geschreven, o. a. een Chineesche spraakkunst,
een Chineesch-Russisch woordenboek, topographie v. eenige deelen v. 't Chineesche rijk
en een geschiedenis der Mandsjoeren vOOr
hunne verovering v. China.
Bitter (Fr. amer) is een bijvoegelijk naamwoord, waarvan, omdat 't een onkel voudig
denkbeeld uitdrukt, moeilijk een bepaling is
to geven. 't Is een der smaken, zooals zuur,
zoet en zout, die alleen of met elk. verbonden, zooals bitterzoet en wrang (bitterzuur),
d. schakeeringen vormen v. 't geen wij proeven. Over 't algemeen wekt lets bitters een
onaangenaam gevoel op 't achterdeel v. d.
tong on 't gehemelte, dat langer nawerkt dan
zoet of zuur. Vele bestanddeelen uit 't plantenrijk smaken bitter en, wanneer dit in een
geringe mate is of met een aroma verbonden,
smaakt dit niet onaangenaam en is dit zelfs
d. grondslag v. lekkernijen. Aftreksels v. Spiritus op bitters aromatische plantendeelen
worden ook met d. naam bitter bestempeld.
In overdrachtelijken zin beteekent bitter grievend, diep bedroevend.
Bitter (KARL HERMAN), geb. 27 Febr. 1813
to Schwedt a. d. Oder, studeerde to Bonn en
Berlijn in d. rechten, trad in Pruis. staatsdienst, klom snel in rang en vervulde moeilijke staatsbetrekkingen met goed gevolg,
o. a. was hij v. 1856 t. 1860 Pruis. gevolmachtigde to Galatz bij d. Donau-commissie, v.
1870 t. 1871 prefect in 't depart. der Vogezen
on burgerAjk gouverneur to Nancy en in
1872 regeeringspresident in Sleeswijk. Van
Juli 1879 t. Juni 1882 was BITTER minister v.
Financi6n on lid v. d. Bondsraad. Hij ontwikkelde gedurende dit tijdvak een groote werkkracht in d. geest v. Bismarck. Hij ijverde
voor d. verhooging der accijnzen, vooral op
spirituali6n on bieren, en voor 't tabaksmonopolie, voerde een beursbelasting in, bewerkte
't tolverdrag met Hamburg en d. overneming
door d. Staat v. vele spoorwegen. Bij zijn
aftreden behield hij d. titel v. minister en
bleef hij lid v. 't Huis der Afgevaardigden.
Hij overl. 12 Sept. 1885. Van zijne schriften
dienen vermeld : „Joh. Sob. Bach" (4 dln, 2e dr.
1881) en „Beitrage zur Geschichte des Oratoriums" (1872).
B itteraarde, Zie Magnesia.
Bitterfeld is een arrondissement in Pruisisch Saksen, in 't district Merseburg, 12 112
vk. geogr. nujl groot, met 55 000 bew. In 't
midden der 12e eeuw vestigden zich Kier
Vlaamsche boeren tot ontginning v. d.bodem,
er is veel graanbouw en er wordt veel bruinkool gedolven. d. Hoofdstad Bitterfeld ligt a.
d. Mulde, heeft bijna 7000 inw. en is een
kruispunt v. spoorwegen.
B itterkers of tuinkers (Lepidium satirum L.) is een eenjarige plant, tot d. fam. der
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Kruisbloemigen behoorende, die in onze hovers
gekweekt wordt, omdat zij reeds vroeg in 't
jaar tot een specerijachtig toekruid bij 't
ontbijt en onder salade gebruikt wordt.
Bitterstoffen heeten d. zelfstandigheden,
die a. plantendeelen een bitteren smaak geven.
Zij bestaan in olign, harsen, plantenzuren,
sttkstofhoudende alkalolden (strychnine, nicotine chinine e. d. g.) of in verbindingen v.
kool-, water- en zuurstof zonder stikstof, die
meest zeer innig met harsen zijn vereenigd.
Zijn zij daarvan door een reeks v. scheik.
bewerkingen bevrijd, dan vormen zij kleurloom kristallen, die in water moe]lijk, in
alkohol vrij wel oplosbaar zijn. Vele dozer
bitterstoffen hebben in d. nijverheid of in d.
geneesk. hare toepassing gevonden, zooals
sa/icine uit wilgenbast, populine uit populierbast en aesculine uit d. bast v. d. paardenkastanje en d. esch. Doze worden te zamen
glucosiden genoemd, omdat zij door koking
met zoutzuur glucose geven. Geneeskrachtig
is digitaline uit 't vingerhoedskruid; vergiftig
picrotoxine uit d. kokkelkorrels en antiarine
of 't Javaansche pijlgif uit d. Upas antiar.
Bitterwater, Zie Magnesia.
Bitterzoet, Zie Alfrank.
Bitterzout, Zie Magnesia.
Bittner (FRANz),_geb. 17 Sept. 1812 te Oppeln, studeerde te Breslau en te Munster in
theologie en word in 1850 hoogl. in die wetenschap te Breslau. Hij schreef o. a. ,De
civitate divina" (1845); ,Lehrbuch der katholischen Moraltheologie" (1855) en „Geburt,
Auferstehung u. Himmelfahrt Jesu Christi"
(1859).
Ditto (STEPHAN v.), geb. 22 Mei 1822 in 't
Preszburger comitaat, studeerde te Presburg
in d. rechten, begon zijn loopbaan als advocaat, maar word om zijn vrijzinnige beginselen in 1848 tot afgevaardigde n. d. Rijksdag
te Pest gekozen. Toen d. omwenteling een
ongunstigen keer nam, week hij uit en bereisde hij een groot deel v. Z.- en W.-Europa.
In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij in
1861 weder naar d. Rijksdag afgevaardigd.
Hier was hij een der bekwaamste en invloedrijkste laden der partij v. DEAK. Hij word in
1&71 minister v. Justitie en bracht toen aanmerkelijke verbetering in d. rechterlijke organisatie. In 1874 droeg d. Keizer hem d. vorming v. een nieuw ministerie op, welks hoofd
hij bleef, tot TISZA optrad, waarna BITTO weder zitting nam in d. volksvertegenwoordiging.
Bittong (FRANz), geb. 2 Nov. 1842 te Mainz,
was nu eons regisseur, dan weder directeur
v. Duitsche schouwburgen en opera's. Hij
heeft veel voor 't tooneel geschreven, o. a.
't treurspel „Die Demone des Herzens" (1871);
d. blijspelen „Blaue Rosen"; „Schwarze Tulpen" en „Des KOnigs Schwert"; 't tooneelspel
„Emmerich Joseph" en d. tekst v. d. opera
„Lancelot".
Bitumen (Aard-olie, Berg-olie, Berg-teer,
Steen-olie, Petroleum.)`Onder deze benaming verstaat men vloeistoffen, die v. bewerktuigden
oorsprong zijn, doch door haar natuurlijk voorkomen veeltijds tot d. delfstoffen gerekend
worden. Zij schijnen 't ontledingsproduct te
zijn v. bewerktuigde stoffen, die door d. inwendige aardwarmte ontbonden worden. Bitumen
is een soms dunne, soms taaie vloeistof, die
een s. gew. heeft v. 0,7 k 0,9 en v. licht- tot donkergeel, geelbruin of zwartbruin gekleurd is;
zij heeft een eigendommelijken, brandig harsachtigen omaak en geur, die in 't algemeen bitumineus genoemd wordt. Bitumen vervluchtigt,
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a. d. dampkring blootgesteld, bij d. gewonen
warmtegraad; v. doze eigenschap maakt men
gebruik om 't door overhaling to zuiveren,
waardoor men dan een vloeibare koolwaterstof verkrijgt, geschikt om er 't kalium onder
to bewaren; 't is gemakkelijk brandbaar; bij
d. verbranding wordt veel .kool, als root, afgescheiden; 't is onoplosbaar in water, maar
zeer gemakkelijk oplosbaar in alkohol, aether,
vluchtige on vette oli8n. Men onderscheidt
in d. handel drupvormig vloeibaar bitumen of
bergolie on taaivloeibaar bitumen of bergteer;
d. bergolie wordt weder onderscheiden in a)
naphtha, eon waterheldere, geheel doorschijnende, aromatisch riekende vloeistof, welke
verbrandt zonder eenig overschot achter to
laten en b) gemeene bergolie of steenolie,
die geel tot geelbruin en minder holder is, en
bij 't verbranden een minder aangenamen geur
verspreidt en een goring koolachtig overschot
nalaat. Bergteer is geelachtig tot zwartachtig
bruin, soms zwart en geheel ondoorschijnend.
Bergolie gaat, a. d. dampkring blootgesteld,
door opneming v. zuurstof over tot bergteer,
welke verder tot bergpek verdikt kan worden.
Bitumen komt voor in kalk-, lei-, mergel- en
zandsteenlagen uit d. vlotvormingen, uit 't
overgangstijdvak, meek in d. nabijheid v.
steenkoollagen en steenzoutbeddingen, waar
't dan in spleten uit den bodem to voorschijn
komt of d. grond geheel doortrekt; somtijds
drijft 't ook op d. oppervlakte van zoute moron.
Doze vloeistof wordt voornamelijk aangetroffen en verzameld in N.-Amerika, Z.- en W.AziO, hoofdzakelijk in d. Kaukasus on a. d.
Kaspische zee, in Perzi8, Arable, Oost-Indio,
China en Japan, ook in enkele streken v.
Europa, zooals op Sicili8, in Italig, in Z.-Frankrijk, in Tyrol, Beieren, Schotland en Engeland.
't Bitumen is ook bekend onder d. benamingen
van: petroleum, oleum petrae, oleum terrae en
naphtha petrae. Herodotos maakt reeds gewag
v. petroleumbronnen on Plutarchus spreekt
v. een moor v. naphtha to Ecbatana in Media.
Bitzius (ALBERT), geb. 4 Oct. 1797 to MUT.
ten in 't Zwits. Kanton Freiburg, is door d.
vertaling zijner algemeen gelezen volksschriften bij ons beter bekend onder zijn pseudoniem Jeremias Gotthelff. Hij studeerde to Bern
en to Gottingen in d. godgeleerdheid en werd
in 1832 predikant te Latzelflth in 't Emmenthal. Hij verwierf door zijn geschriften een
grooten invloed en gebruikte dozen zoowel
om d. misbruiken der aristocratische familieregeering in 't Kanton Bern to bestrijden als
om 't drijven der radicalen tegen to gaan.
Zijn verhalen geven een trouw beeld v. 't
volksleven en zijn in d. volkstoon geschreven,
boeiend door natuurlijk gevoel, fijnen humor,
ongezochte ontknooping en dichterlijken geest ;
heilzaam werkend, omdat zij deugd en goede
zeden, volksverlichting en beschaving aankweeken. Zij zijn verzameld uitgeg. in 1857
in 12 dln to Berlijn. Vele dozer verhalen verkregen ook onder ons 't burgerrecht; men
herinnere zich slechts d. opgang, dien „Uli,
der Knecht" maakte. Hij oefende ook door
zijn „Berner Kalender" v. 1840 t. 1846 grooten
invloed uit op d. Zwitserschen volksgeest. Hij
overl. 22 Oct. 1854. — Zijn zoon ALBERT BERNH.
B., geb. 6 Nov. 1835, studeerde te Bern en werd
predikant to Twann a. 't Bielermeer. Hij arbeidde in vrijzinnige richting, redigeerde d.
„Reformblatter", word lid der Zwitsersche
volksvertegenwoordiging en deed veel voor
verbeterd onderwijs en gevangeniswezen, maar
overl. reeds 20 Sept. 1882. Hij is ook ten
onzent bekend gewonlen door zijn v. wege
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't Haagsch Genoots. bekroond prijsschrift
„Die Todesstrafe, vom Standpunkte der Religion u. der theol. Wissenschaft" (1870).
Bivouac (Hd. Biwak), mogelijk aldus geheeten naar 't Nederl. Njwacht, is een verblijf
v. een legerafdeeling in d. open lucht, alleen
beschut door wachtvuren en d. uitgezette
wachtposten. Doze wijs v. kampeeren wordt
thans alleen in oorlogstijd gebruikt, als er
goon gelegenheid tot inkwartiering of 't opslaan v. tenten is, omdat zoowel 't materieel
als d. gezondheid der soldaten er zeer door
lijdt. In d. 16e en 17e eeuw was 't kampeeren
in d. open lucht algemeen gewoon, in d. 18e
eeuw kwam 't overnachten in tenten en in
door d. soldaten vervaardigde hutten in gebruik, dat gedurende d. Revolutie door d.
Franschen afgeschaft, maar daarna weer ingevoerd is.
Bixa heat een plantengesl. uit d. fam. der
Bixineen, dat eenige soorten v. niet zeer groote
boomers in Z.-Amerika omvat. d. Belangrijkste
soort is B. Orellana (d. orlean-boom), uit welks
zaden, die eivormig en zoo groot als een erwt
zijn, d. gels verfstof orlean verkregen wordt.
Wegens d. sierlijken vorm en d. schoone schermen v. rozeroode bloemen wordt deze boom
ook in kassen gekweekt, maar zal hij bloeien,
dan moat hij vette aarde, veel warmte, schaduw en water hebben.
Bixio (NINo) heette eigenl. GIROLAMO B. en
word in 1821 to Chiavari bij Genua geb. Hij
trad reeds vroeg als scheepsjongen in Sardinischen zeedienst en klom op tot d. rang v.,
officier, maar werd daarna koopvaardijkapitein en beleefde op verre tochten toen hachelijke lotgevallen. Toen in 1847 d. pogingen
begonnen om Italie v. d. Oostenrijkers to bevrijden, word Bixio een der leiders v. d. beweging. Hij trachtte met een vrijschaar in
Tyrol door to dringen, streed male bij Novara,
hielp met kracht bij d. verdediging v. Venetia
en sloot zich bij d. verdediging v. Rome a.
bij GARIBALDI, die hem 't bevel over een
bataljon toevertrouwde. Hij maakte daarmede
een Fransch bataljon krijgsgevangen, maar
werd zwaar gewond, zoodat hij bij 't binnenrukken der Franschen lijdelijk moest blijven.
Hij maakte zich d. gedwongen rust ten nutte
om d. krijgskunst to bestudeeren en was bij
't uitbreken v. d. oorlog in 1859 onder d. voorsten. Hij streed a. 't hoofd v. eon bataljon
Alpenjagers zoo heldhaftig, dat hij tot kolonel
bevorderd word. Nu ondernam GARIBALDI met
zijn 1000 vrijwilligers d. bevrijding v. Sicilia
en Napels en BIXIO was zijn trouwe medestander. Garibaldi gebood op d. ,Piemonte",
Bixio op d. „Lombardo". Zij landden bij Marsala; Bixio verrichtte weer wonderen v. dapperheid, maar word nu zoo zwaar gewond,
dat zich 't gerucht v. zijn dood verspreidde.
Hij was echter spoedig genoeg hersteld om
mode d. Oostenrijkers uit Z. Italie to verdrijven. Nu d. eenheid v. Italie onder Victor
Emanuel verworven was, nam hij zitting in
't Parlement en voorkwam daar meermalen
een twist tuss. d. minister CAVOUR en GARIBALDI. Na 't vertrek der Franschen uit Rome
ondernam Bixio met zijn schip „Madaloni"
een tocht naar d. Indischen oceaan, hood zijn
vaartuig en dienst a. d. Nederl. regeering in
d. Atjeh-oorlog, maar bezweek a. d. cholera
op Java in Dec. 1873. Zijn broader JACOPO B.
ging jong naar Frankrijk, word daar journalist, nam ijverig deel a. d. Februari-omwenteling v. 1848, schreef daarna landbouwk.
boeken en overl. 5 Dec. 1865 to Parijs.
Bjelaja (d.) is een linksche tak v. d. Kama,
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die zelf een linksche tak v. d. Wolga is. d.
Bjelaja ontspringt op 't Oeral-geb., heeft een
loop v. 140 geogr. mijl en is bij hare uitmonding 700 M. breed. Zij is zeer vischrijk, loopt
door een vruchtbare streek en is ten deele
bevaarbaar.
Bjelinskii (WISSARION GREGORJEWITSJ),
geb. in 1812, studeerde a. d. hoogeschool to
Moskou in wijsbegoerte, nam met geestdrift
d. ideeen a. v. SCHELLING en HEGEL en trachtte
door artikelen in dagbladen en tijdschriften
doze practisch toe to passen op d. vrijheid en
d. maatschappelijke ontwikkeling v. zijn yolk.
Hij verwierf een breeden kring v. lezers voor
zijn opstellen in d. „Moskouschen Telescoop"
en d. „Moskouschen Opmerker" en zijn invloed
werd groot door zijn artikelen in d. Vaderlandsche gedenkschriften", sedert 1840 to
Berlijn uitgegeven. Bij d. voorboden der yolkswoelingen v. 1848 word zijn blootlegging v.
Russische misbruiken vrijmoediger en zijn
toon immer stouter, zoodat gevangenis of
verbanning zijn lot zou geworden zijn, maar
hij overl. 7 Juni 1848. Zijn gezamenlijke werken
verschenen in 1862 in 12 dln.
Bjelsk is een arrond.-hoofdst. met 10 000
inw. in 't Russ. gouvernement Groelno a. d.
spoorw. v. Brest n. Bialystock. Er zijn druk
bezochte jaarmarkten en in d, omtrek veel
lakenfabrieken.
Bjerregaard (n. A.), geb. to Ringsaker
in Noorwegen in 1792 en overl. in 1842 als
assessor bij 't hooggerechtshof to Christiania,
was een beroemd, geliefd en vruchtbaar yolksdichter. Hij verwierf in 1820 d. prijs voor zijn
volkslied „Sonner of NOrge" en oogstte grooten bijval in met 't zangspel „'t Avontuur in
't gebergte" en met 't drama „Magnus Barfods SOnner". Zijn gezamenlijke gedichten verschenen in 1830.
Bjorner (ERIK JULIUS), geb. in 1696, oudheidkundige, tolk v. d. Son. v. Zweden, later
Kanselarij-assessor, en in 1750 overl., was d.
schrijver v. een aantal werken over Noordsche geschied- en aardrijksk. en over Skandinavische oudheden en munten.
13jornirlow (MATTH.), geb. in 1607 en overl.
in 1671, was eerst hoogl. in d. logica to Upsala, vervolgens legatie-secretaris, meermalen
ambassadeur en eindelijk raadsheer. Hij was
niet alleen een bekwaam staatsman, maar
ook staatk. schrijver; v. hem is d. „Oratio de
revoluta periodo bellor. Goth. extra patriam
sub Gustavo Adolpho".
Bjornson (BJORNSTJERNE), geb. 8 DeC. 1832
to Kvikne in Noorwegen, studeerde in d. lettenon to Christiania, maar schreef reeds toen
veel schouwburgverslagen, dagblad-artikelen
en kleine verhalen. Hij was een paar jaar
directeur v. een schouwburg to Bergen. Daarna
aanvaardde hij d. redactie v. 't staatkundig
dagblad „Aftenbladet" to Christiania. Hij geraakte hier echter door zijn scherpe uitvallen
in zooveel moeilijkheden, dat hij 't land uitweek en zich in 1858 to Kopenhagen vestigde.
Hier vormde hij zich door d. omgang met
geleerden en schreef hij zijn eerste gedichten,
die met buitengewonen bijval ontvangen en
veelmalen herdrukt werden. Ondersteund door
een jaargeld v. d. Regeering, bereisde hij v.
1860 t. 1863 Italie, Duitschland en Frankrijk
en na zijn terugkomst bestuurde hij weder
een schouwburg en redigeerde hij 't „Norsk
Folkebladet". Bij 't uitbreken v. d. FranschDuitschen oorlog sympathiseerde hij zeer met
d. Franschen en vooral sedert 1875 ijverde hij
met al zijn invloed en talent voor d. rechten
der Noorsche boeren on voor 't vervormen
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v. Noorwegen tot een republiek. Na d. mislukking v. deze poging verliet hij zijn vaderland en woonde hij veelal te Parijs. BjOrnsons
verhalen, gedichten en drama's zijn in 't
Noorden met graagte ontvangen, vaak herdrukt en vertaald; zij zijn oorspronkelijk, bezielend door kracht en gloed, schetsen ons
duidelijk 't eigenaardige v. 't denken en doen
in Noorwegen en werken gunstig op d. veredeling v. d. Noorweegsche taal. Zij vormen
eon lange lijst, waarvan hier slechts kunnen
genoemd worden: Byhistorier" (stadsverhalen); d. trilogie „Sigurd Slembe"; ,d. Nygifte" (in 't Nederl. vert. onder d. titel v. „d.
Jonggehuwden"); „Fiskerjenten"; d. verzamelingen v. dorpsverhalen : „Smaaslijkker" en
„Forth,'linger"; d. dichtbundel „Digte og
Sange"; d. epische cyclus „Arnljot Gelline";
't ook in Duitschland met succes ten tooneele
opgevoerde drama „En FaHit"; „Det nye System" en d. geschiedenis v. „Kaptejn Mangana".
Djornstjerna (MAGNUS FRIEDR. FERD. graaf
v.), noon v. een Zweedsch gezantschaps-secretaris te Dresden en daar geb. 10 Oct. 1779,
trad reeds vroeg in Zweedschen krijgsdienst,
onderscheidde zich in Finland, zoodat hij d.
rang v. majoor verwierf, en daarenboven door
zijn geschiktheid tot staatk. onderhandelingen,
zoodat hij zijn vaderland zoowel met woord
en schrift als met d. degen groote diensten
bewees. Hij vervulde een zending bij Napoleon in 1809 en naar Londen in 1812; hij streed
in 1813 met roam, gevaar en wonden bij Groszbeeren, Dennewitz, Dessau en Leipzig en
bracht in 1814 d. overeenkomst met Donemarken tot stand, waarbtj Noorwegen met
Zweden vereenigd werd. Hij werd voor al
deze diensten hoog verheven, luitenant-generaal in 1820, graat in 1826, on was v. 1828 t.
1846 Zweedsch ambassadeur to Londen. Hij
overl. to Stockholm 6 Oct. 1847. Hij was een
vrijzinnige staatkunde toegedaan, 't geen blijkt
nit zijn geschriften over 't fmancie-wezen,
over d. volksvertegenwoordiging en over d.
Britsche kolonien.
.Blaar (Bulla, ampulla.) is 't gevolg eener
eigenaardige ontsteking v. d. huid, waarbij
een ruime afscheiding plaats heeft v. een
weiachtig vocht uit d. bloedvaten. Hierdoor
wordt d. opperhuid opgelicht. Zij ontstaat,
als men zich brandt, of door blaartrekkende
middelen of door ontsteking der huid bij ziekten, die uit 't lichaam ontstaan, bijv. bij d.
belroos (erysipelas bullaceus), waarbij d. opperhuid ook door d. uitgestorte wei zich in blaren
verheft. Bij vele huidziekten ontstaan kleine
blaren, die blaasjes (vesiculae) worden genoemd.
Blaartre.k.kende middelen
(epispastka, vesicantia) worden op d. huid aangewend
om afleiding to waken, ook als prikkelende
middelen om bij werkeloosheid op to wekken.
d. Volksmeening, dat men daardoor kwade
sappers naar buiten trekt en bij 't openen der
blaren kan wegnemen, mist alien grond. Zoo
men na d. opening der blaren, die door pleisters
veroorzaakt zijn, bij 't wegvloeien v. 't uitgestorte vocht verlichting der verschijnselen
ziet, is deze 't gevolg der afleiding en der
ontspanning, die 't lozen v. 't vocht geeft.
Als blaartrekkend middel zijn d. zoogen.
Spaansche vliegen (Zie Spaansche vliegen) 't
meest in gebruik.
Blaas (vesica) heat in 't dierlijk lichaam
een vliezige zak, waarin zich een of andere
vloeistof afscheidt, zooals d. pisblaas, d. galblaas en bij d. visschen d. zwemblaas. (zie
deze artt.)
131aa,s (KARL), geb. 28 Apr. 1815 te Nauders
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in Tyrol, oefende zich to VenetiC, Florence
en Rome in d. schilderkunst en werd een
voortreffelijk historie- en al-fresco-schilder. In
1850 werd hij professor a. d. schilder-academie
te Weenen, in 1855 a. die to Venetiti. Hij schilderde fresco's in 't arsenaal to Weenen, tafereelen uit d. Oostenr. geschied. voorstellende,
en in d. Altlerchenfelder-kerk v. Oostenrijks
hoofdstad. Op d. tentoonstelling te Parijs v.
1855 schitterde zijn rel d. Groote, d. school
bezoekende", en to V
Venetia was zijn meester
werk „d. Roof der Venetiaansche bruiden".
Hij vervaardigde ook portretten v. vorsten,
o. a. nog in 1879 dat v. keizer Frans Jozef.
Zijn beide zoons traden in zijn spoor. EUGEN B.,
geb. 24 Juli 1843 to Albano, bezocht tot zijn
studiOn ook Frankrijk, Belgiti en Engeland.
Hij schilderde to Venetia: „d. Bekeering der
Rhaetiors door s. Valentin"; „Faust en Gretchen in d. tuin" en „d. Kerkgang der Dogaressa". JULIUS B. muntte vooral uit in 't schilderen v. ruiters en jachttafereelen.
Blaasbalg, Zie Blaastoestellen.
Blaas-instrumenten
zijn toestellen,
waarmede door een luchtstroom een muzikale
toon wordt voortgebracht. In dien zin zouden
ook d. orgelpijpen en d. aeOlus-harp hiertoe
behooren. Gewoonlijk bedoelt men echter alleen
zulke, waarbij d. toon door aanblazing met d.
mond wordt voortgebracht, zooals bij fluiten,
klarinetten on trompetten. d. Vorm dezer
instrumenten is zeer verschillend on heeft in
d. loop der tijden veel veranderingen ondergaan, waardoor sommige een grooteren om.
yang v. tonen hebben verkregen, andere gemakkelijker in 't gebruik zijn geworden ; vele,
die vroeger tot d. belangrijkste behoorden,
zijn zelfs geheel in onbruik geraakt on v.
sommige, die in d. geschiedenis worden vermeld, is zelfs d. juiste vorm niet meer bekend.
Wanneer d. lucht, die in een a. beide zijden
open cylindrische of prismatische buis is,
waarvan de lengte bijv. 15 of 20 maal d. wijdte
overtreft, in een trillende beweging wordt
gebracht, zal er, bij een genoegzame snelheid
der opvolging v. d. trillingen, een muzikale
toon ontstaan. Bedraagt 't aantal trillingen
16 in een seconde, dan heeft elke geluidgolving
een lengte v. 64 voet, d. i. 20,78 M., wijl 't
geluid zich met een snelheid v. gemiddeld
333 M. in den seconde voortplant. Heeft d.
buis een lengte v. 32 voet, d. i. ruim 10 M.,
dan doet zij d. laagsten toon waarnemen, die
voor 't menschelijk oor waarneembaar is; d.
buis heeft dan d. halve golflengte. Nagenoeg
in 't midden der buis is d. lucht in rust, welke
plaats men een knoop noemt; d. luchtdeeltjes,
die verder on verder v. dezen knoop verwijderd zijn hebben een heen en wedergaande
beweging, die 't grootst is a. d. beide open
einden. Op dezelfde wijze trilt d. lucht in alle
a. beide zijden open cylinders of prisma's, onverschillig hoe groot d. lengte is, mite d.
middellijn niet minder dan of 1120 v. d.
lengte bedraagt. Hoe kleiner d. afmetingen
der buis zijn, des to hooger wordt echter d.
toon. Wordt er in d. zijwand der buis een
opening gemaakt, dan rijst d. toon, dien zij
geeft, en wel des to hooger, naarmate d. gemaakte opening nader bij dat uiteinde der
buis is, waar d. trillingen ontstaan. Indien
er in d. zijwand der buis meer openingen zijn,
die naar verkiezing kunnen worden geopend,
kan, bij 't in trillende beweging brengen der
in d. buis bevatte luchtkolom, uit een zelfde
buis een reeks v. tonen worden verkregen,
door achtereenvolgens een of meer openingen
to sluiten. Het is daarbij nagenoeg evenzoo,
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alsof men d. buis versch. lengten geeft. Op
dit beginsel berust d. inrichting v. d. dwarsfluit, 't octaaffluitje, d. flageolet, d. fagot, d.
klarinet, d. klephoorn e. d. g., ofschoon d. lucht
bij deze instrumenten op ondersch. wijzen in
trilling wordt gebracht; d. openingen worden
bij deze door d. vingers of door kleppen gesloten.
Is d. lengte eener buis zeer groot in betrekking tot d. wijdte, zoodat zij deze laatste
30, 40 of zelfs 100 en 200 maal overtreft, dan
wordt 't hoogst moeilijk, ja zelfs onmogelijk,
d. luchtkolom, die er in vervat is, zoo to
doen trillen als in 't eerste geval. Daze verdeelt
zich dan in 2, 3, 4, 5, 6 enz. gelijke deelen, die
elk op zich zelf trillen on door knoopvlakken
v. elk. zijn gescheiden. In 't midden tuss. twee
knoopen is d. heen en wedergaande beweging
der luchtdeeltjes 't sterkst (deze plaatsen
worden buiken genoemd) en zij neemt ter
wederzijde naar d. knoopen toe af. Bij buizen,
a. beide zijden open, zijn d. openingen steeds
buiken, d. w. z. daar is d. lucht, evenals tuss.
twee knoopen, in d. sterkste trilling. Met 't
toenemen v. 't aantal knoopen rijst tevens d.
toon on deze toeneming hangt v. d. kracht
v. d. luchtstroom af, waardoor d. lucht in d.
buis in beweging wordt gebracht. Heeft een
buis bijv. zulk een lengte, dat zij met een
knoop in 't midden d. grondtoon C geeft, dan
zal zij bij een verdeeling der luchtkolom door
2, 3, 4, enz. knoopen d. volgende tonen geven:
=-.
1 = C; 2 = c; 4 = c; 8 = 0, enz.
3 = g; 6 = g; 12 = g, enz.
5 =

10 = e, enz.

d. Reeks dezer tonen noemt men d. harmonische bovenreeks; d. tonen zelf worden bijtonen genoemd. Heeft d. buis een andere
lengte, zoodat d. grondtoon, dien zij geeft,
niet C maar een ander is, dan zal zij evenzeer
een zelfde reeks v. tonen opleveren, die tot
haar grondtoon in dezelfde verhouding staan
als d. bovenstaande reeks tot d. grondtoon C.
Bij vele blaas-instrumenten is d. lengte der
buis, waaruit zij bestaan, zeer aanzienlijk in
verhouding tot d. wijdte, zooals bij d. waldhoorn, d. trompet on d. bazuin ; deze buizen zijn,
deals om er een sierlijken vorm aan to geven,
deals om gemakkelijk in d. behandeling to
zijn, of om andere redenen, op versch. wijzen
gebogen of saamgerold. Dit laatste heeft echter
weinig of geen invloed op d. toon. Om deze
instrumenten een bepaalden toon to doen
geven, moeten zij met zekere kracht worden
aangeblazen, doch daarbij verdeelt zich d.
luchtkolom, die er in is, veelal in zeer vele
deelen, zoodat zij nimmer d. grondtoon geven,
die a. d. lengte der buis beantwoordt, maar
een der tonen v. d. zoo even vermelde harmonische bovenreeks; ook kan men met deze
instrumenten niet naar willekeur alle versch.
tonen voortbrengen. Vele zouden uit dien
hoofde zelfs geheel onbruikbaar zijn, indien
men niet door bijzondere kunstmiddelen daarin
wist to voorzien. Slechts eenige daarvan worden hier vermeld, om aan to toonen, hoe men
d. door d. natuur schijnbaar gestelde grenzen
door vernuftige inrichtingen heeft weten to
overschrijden. Indian een aan beide zijden open
buis d. grondtoon aangeeft en men houdt
eenig vast lichaam of de hand op een kleinen
afstand boven d. opening der buis, dan daalt
daardoor d. toon; wordt die opening echter
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trechtervormig verwijd, dan zal d. toon rijzen.
Is d. lengte der buis groot in verhouding tot
hare middellijn, zoodat zij niet d. grondtoon,
maar een der tonen v. d. harmonische bovenreeks geeft, dan zal deze insgelijks op d.
voormelde wijze kunnen worden verhoogd of
verlaagd. Van deze handelwijze wordt steeds
bij 't blazen v. d. waldhoorn gebruik gemaakt,
naardien d. speler d. hand meer of minder
diep in d. trechter steekt. Dit is echter niet
geheel voldoende ; daarom is men tot 't gebruik
v. d. dusgenoemde beugels overgegaan, welke
uit gewonden buizen v. versch. lengten bestaan,
die a. 't instrument zoo worden verbonden,
dat daardoor d. lengte moor of minder wordt
gewijzigd en men, met behuip der hand, verder
d. verlangde tonen kan voortbrengen. Dit
verlengen on verkorten der trillende luchtkolom geschiedt bij d. bazuin of trombone door
d. zoogen. coulissen of stangen, twee evenwijdige met elk. verbonden buizen, welke over
twee eveneens evenwijdige, doch a. d. einden
open buizen v. 't eigenlijk instrument tamelijk
luchtdicht kunnen worden heen en wader geschoven. Bij elken versch. stand dezer stangen
heeft dus d. luchtkolom een andere lengte on
dus andere harmonische tonen der bovenreeks.
Het is licht na to gaan, dat 't verschuiven
der stangen op d. juiste lengte veelvuldige
oefening vereischt. Elke toon vereischt echter
geen bijzondere lengte der trillende luchtkolom, want een zelfde toon kan bijv. d. 12e v.
zekeren grondtoon on d. 15e v. een anderen
zijn, d. i. door een luchtkolom v. bijv. 15 dM.
lengte in 15, of een v. 12 dM. in 12 gelijke
trillende deelen door knoopen to verdeelen,
bekomt men, ofschoon verschillend v. sterkte,
denzelfden toon. Het verdeelen v. een luchtkolom in een verschillend aantal deelen wordt
door 't verschil in 't aanblazen verkregen.
Hoogst vernuftig is d. wijze, waarop d. trillende
luchtkolom bij d. cornet a pistons wordt verlengd on verkort. Evenals bij d. waldhoorn geschiedt dit door beugels; doch deze worden niet
achtereenvolgens op 't instrument geplaatst,
maar zijn daaraan voortdurend bevestigd ; zij
zijn verlengingen der hoofdbuis v. 't instrument, als langs een omweg. Zij zijn echter
door buizen, die dubbel doorboord zijn, afgesloten; deze zijn op zulk een wijze verschuifbaar, dat d. toegang der lucht tot een of meer
dezer beugels kan worden geopend, waardoor
d. trillende luchtkolom wordt verlengd en
eene nieuwe reeks v. tonen kan worden voortgebracht. Het openen geschiedt door drukken
met d. vingers, 't sluiten door veeren binnen
in 't instrument. Bij d. fagot, klarinet (3. a.
geschiedt 't verlengen on verkorten der luchtkolom, of door 't openen on sluiten v. zijopeningen door middel der vingers, of, waar
d. openingen buiten 't bereik der vingers liggen,
door kleppen; bij d. klephoorn geschiedt alleen
't laatste.
Met betrekking tot d. wijze, waarop d. lucht
bij d. blaas-instrumenten in trilling wordt
gebracht, kan men ze in twee soorten onderscheiden, nl. in zulke, die met d. pijpwerken,
on in degene, die met d. tongwerken der orgels
zijn to vergelijken. Tot d. eerste behooren d.
flageolet on dwarsfluit, tot d. laatste d. hobo,
klarinet, fagot, hoorn, bazuin e. d. g. Bij d. flageolet wordt d. luchtstroom door een spleet tegen
d. scherpen kant v. een insnijding der buis
gedreven, waardoor d. lucht in trilling geraakt ;
bij d. dwarsfluit geschiedt dit door rechtstreeks
blazen met d. mond tegen d. rand v. d. bovenste
opening. Bij d. klarinet is a. 't mondstuk een
veerkrachtig riet, dat door d. lippen meer of
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minder geknepen en door d. drukking der
lucht in d. mond in een trillende beweging
gebracht, deze beweging a. d. lucht mededeelt,
die in 't instrument
i
is bevat. d. Hobo en fagot
bezitten twee zulke rieten.
Vele der overige instrumenten hebben een
half bolvormig uitgehold of kegelvormig verlengd mondstuk (bocal). Hier vervangen d.
lippen 't trillend riet der vorige en, door deze
meer of minder sterk tegen elk. te person en
tevens in dezelfde mate d. kracht v. d. luchtstroom te vermeerderen, wordt d. lucht, die
in 't instrument is, in trillingen v. versch.
snelheid gebracht en dus een hoogere of lagere
toon. verkregen. Bij vele instrumenten is 't
eene open einde der buis trechtervormig verwijd, zooals bij d. waldhoorn, trompet, klarinet,
hobo e. d. g., bij andere niet, zooals bij d. fagot
en fluit.
Met betrekking tot d. stof, waaruit d. blaasinstrumenten zijn vervaardigd, verdeelt men
ze in hout- en metaal-instrumenten. d. Eerste,
fluit, hobo, klarinet en fagot, vormen bij d.
instrumenteering een eigenaardig geheel; bij
deze zijn er, die een versch. grondtoon hebben,
waarnaar zij worden genoemd. Ook d. metaalinstrumenten, hoornen, trompet en bazuin,
zijn v. versch. grondtoon. Behalve d. hier genoemde instrumenten zijn er nog eenige
andere meer of minder algemeen gebruikelijke, zoo als d. Engelsche hoorn, d. bassethoorn of eigenlijk basset-klarinet en d. serpent.
Veelvuldig zijn d. veranderingen, die d. blaasinstrumenten in d. loop der tijden hebben
ondergaan; er zijn er in onbruik geraakt;
andere zijn tot een hoogen graad v. volmaaktheid gebracht.
Blaaskruid (Utricularia) is een tot d.
nat. fam. der Lentibularien behoorend plantenges1.,. welks soorten alle in 't water leven
en zich door d. zeer eigenaardige gedaante
harer bladeren, die zich als kleine blaasjes
voordoen, onderscheiden. Door deze, ten deele
met lucht gevulde organen, worden d. planten,
die overigens op d. bodem v. slooten of stille
ondiepe waterers verborgen zijn, gedurende
d. bloeitijd naar boven geheven, om na d.
bevruchting weder hare vorige standplaats
in te nemen. Inlandsch zijn U. vulgaris L.,
U. minor L. en U. intermedia Hayne.
Blaaspijp (d.) of blaasbuis is bij instrumentmakers, goud- en zilversmeden e. d. g.
tot 't a. elk. soldeeren v. kleine stukken metaal
reeds sedert geruimen tijd in gebruik. Het
bestaat uit een kegelvormig toeloopende buis
of pijp v. geel koper, die gewoonlijk een lengte
heeft v. ongeveer 24 cM., a. 't dikke einde 7
en a. 't dunste slechts 1 'a 1,5 mM. wijd is;
op 4 cM. afstand v. 't dunste einde is zij onder
een rechten hook gebogen, zoodat men er op
een gemakkelijke wijze d. viam v. een lamp
of gasvlam mode kan leiden op d. to soldeeren metaalstukken, wanneer men door d. wijdste opening blaast. Dit blazon geschiedt niet
met d. longen, maar met in d. mond opgenomen dampkringslucht, uitgedreven door 't
samentrekken der wangen; 't eischt eenige
oefening dit to doen on onderwijl geregeld
adorn to halen. d. Blaaspijp is tevens een
werktuig, dat d. scheikundige on d. mineraloog onontbeerlijk is. 't Werktuig levert, zooals 't door metaalwerkers met hare eenvoudige inrichting gebruikt wordt, veel ongerief
op, vooral als men er lang on voortdurend
mede blaast. In d. buis toch verzamelt zich
vocht, 't v. d. lippen afvloeiend speeksel en
d. dampen v. d. adorn, waardoor d. luchtstroom onregelmatig of afgebroken wordt.
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Dit ongerief heeft men trachten op te heffen
door a. 't dunnere einde v. d. blaaspijp een
wijdere, holle ruimte ter opneming v. 't vocht
aan te brengen. Deze holle ruimte had eerst
d. gedaante v. een bol, later die v. een cylinder. Zooals zij tegenwoordig algemeen gebruikt
wordt, is zij samengesteld uit een kegelvormige metalen buis v. geelkoper, nieuwzilver
of zilver, v. ongeveer 20 cM. lengte, a. 't
wijdste einde voorzien v. een hoornen of houten mondstuk en waarvan 't nauwere einde
luchtdicht sluit in 't bovenvlak v. een kleinen
hollen cylinder, in welks gebogen vlak een
loodrechte, kleine opening is, waarin een
klein, hol, kegelvormig buisje wordt bevestigd; op 't dunste einde v. dit buisje kunnen
kleine, uitgedraaide en doorboorde dopjes,
met een opening v. 0,5 tot 0,4 mM., worden
geplaatst. In 't buitenste, wit gloeiende deel
der vlam geschiedt door toetreding der zuurstof een volkomen verbranding; dit is d.
oxydatievlam. Tot 't binnenste, donkere deel
der viam kan d. zuurstof niet toetreden, en
kan bij sterke verhitting d. verbranding slechts
geschieden ten koste v. 't lichaam, waarop d.
vlam door d. blaaspijp gericht wordt; deze
donkere vlamkern heet daarom reductievlam.
Wijl deze reductievlam onverbrande roodgloeiende koolstof bevat, zal, als daarin aanhoudend een fijne stroom voor een groot
deel uit zuurstof bestaande lucht geblazen
wordt, een geweldige hitte ontstaan, waardoor moeilijk smeltbare lichamen kunnen ontleed worden. Al naarmate d. blaaspijp op d.
oxydatie- of op d. reductievlam gericht wordt,
kan d. scheikundige 't door hem begeerde
resultaat verkrijgen. 't Gebruik v. d. blaaspijp tot scheik. onderzoek dagteekent v. 1738,
toen hare aanwending in mineralogisch-scheik.
onderzoekingen 't eerst werd beproefd door
Anton von Swab, een Zweedsch bergraad.
Sedert werd hare waarde, vooral voor mineralogische scheikunde, verhoogd door d. onderzoekingen v. Cronstedt, von Engestrom, Bergmann, Gahn, Berzelius on Plattner.
Blaasruimten zijn bolvormige holten in
vulkanische gesteenten. Zij ontstaan door
gassen, die in d. gesmolten massa oprijzen,
maar als deze afkoelt en stolt, d. oppervlakte
niet meer kunnen bereiken. Vloeit d. lava al
stollende v. een helling, dan erlangen d.
blaasruimten een langwerpig rondo gedaante.
Blaas-toestellen. In d. handwerken,
kunsten, bij 't fabriekwezen on d. uitsmelting
der metalen uit d. ertsen heeft men dikwijls
behoefte a. min of meer sterke luchtstroomen,
hetzij om door toevoer v. lucht tot d. brandstollen in d. versch. soorten v. ovens d. verbranding aan to wakkeren, hetzij om d. zuurstof der lucht to doen dienen tot oxydatie v.
daarvoor vatbare stollen. Menigvuldig zijn
daarom d. soorten v. toestellen voor deze ,
werkzamhdn;iueslct.vornaamste on meest gebruikelijke vermeld worden. Men kan d. blaas-toestellen verdeelen in
1° blaasbalgen, 2° cylinder- on kart-blaasbalgen, 3° hydrostatische of water-blaas-toestellen, 4° windrad-blaas-toestellen.
d. Inrichting der blaasbalgen, zooals deze
in d. keuken worden gebruikt, is algemeen
bekend. Twee driehoekige of nagenoeg hartvormige plank- en zijn a. d. punt beweegbaar
met elk. verbonden, a. die punt is een min
of meer verlengde opening, waardoor d. lucht
moot uitstroomen, deksel on bodem zijn door
leder zoo met d. randen verbonden, dat er,
wanneer 't leder strak is, een ten naastenbij
prismatische ruiinte daartusschen bevat
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is deze ruimte met lucht gevuld en tracht
men bodem en deksel tot elk. te doen naderen, dan wordt d. lucht door d. opening a. d.
punt uitgedreven. Indien men daarna deze
beide weder v. elk. verwijderde, zou d. lucht
evenzoo weder door die opening naar binnen
treden. Om dit te beletten heeft men somtijds v. binnen een klep vOOr d. buis aangebracht, die zich wel buiten- doch niet binnenwaarts kan openen. Ten einde echter d. balg
opnieuw met lucht te kunnen vullen, is er
gewoonlijk in d. bodem een andere klep v.
leder, die zich alleen naar binnen kan openen
en dus d. lucht doorlaat bij het van elkander
verwijderen v. bodem en deksel. Bij 't afwisselend op en neder bewegen v. een dezer
beide laatsten wordt er dus beurtelings door
d. eene klep lucht in-, door d. andere uitgelaten. d. Aanvoer v. lucht geschiedt hier dus
bij tusschenpoozen; men heeft echter getracht
op d. volgende wijze een onafgebroken stroom
te verkrijgen. Op 't deksel v. d. zoo even
beschreven balg is dan nog een tweede balg
geplaatst; d. uitstroomingsbuis heeft gemeenschap met d. laatste ruimte en in 't vroegere
deksel, dat nu tuss. 't bovenste en d. bodem
ligt, is een klep aangebracht, die zich opwaarts
opent. d. Onderste ruimte, d. schepbalg genoemd, heeft alleen door d. klep in d. bodem
gemeenscha p met d. buitenlucht en door
laatstgemelde klep met d. eigenlijken balg.
Wordt nu d. schepbalg op en neer bewogen,
dan wordt er bij elken neergang v. d. bodem
lucht opgenomen en bij elken opgang wordt
deze in d. eigenlijken balg geperst, gaande
daarbij door d. klep in d. vasten bodem. Wijl
d. bovenste balg steeds met lucht gevuld
blijft, kan er op deze wijze een onafgebroken
luchtstroom worden verkregen. Zoo is d. inrichting der blaasbalgen bij d. smeden. Dikwigs echter geeft men a. d. balg een ronden
vorm, zoodat zoowel d. schepbalg als d. bovenbalg, indien zij met lucht zijn gevuld, ten
naastenbij een cylindrischen vorm hebben.
d. Ronde wanden v. d. cylinder zijn steeds v.
leder. Bij vierkante balgen worden d. wanden
gedeeltelijk uit hout vervaardigd en door
lederen strooken a. elk. bevestigd, zooals bij
d. orgels. Daar 't leder echter, zelfs wanneer
't goed wordt gesmeerd, met d. tijd verhardt
en bros wordt, zal d. beweging v. d. blaasbalg daardoor moeilijker worden en d. schadelfjke ruimte worden vergroot. Bij alle blaasbalgen wordt 't deel der inwendige ruimte,
dat steeds met samengeperste lucht gevuld
is, aldus genoemd. Bij lederen balgen is deze
zeer groot. Om dit te vermijden heeft men
d. balgen, met behoud v. d. vorm, wel geheel
uit hout vervaardigd. Deze zijn, even als d.
vorige, driehoekig en hier is of d. bodem, of
't bovendeel vast; d. driehoekige zijwanden
zijn vlak, doch d. achtervlakte is cylindrisch
gebogen, zoodat d. bodem, indien deze beweegbaar is, steeds door middel v. een beweegbare houten lat, die door een veer wordt
aangedrukt, of door een lederen strook luchtdicht, tegen gemelde achtervlakte sluit. Deze
blaasbalgen zijn veelal enkelvoudig zonder bovenkast; zij zijn in Frankrijk en in Zweden
in gebruik.
d. Cylinder- en kast-blaas-toestellen bestaan
uit een cylindervormig of prismatisch vat,
dat horizontaal of verticaal staat; d. kastblaas-toestellen zijn enkelvoudig of dubbelwerkend. Om d. groote overeenkomst der inrichting v. d. cylinder- en kast-blaas-toestellen
zal 't genoegzaam zijn d. inrichting v. d. eerste
te beschaven. In een loodrechten, onder en
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boven gesloten, cylinder is een zuiger, waaraan een stang is bevestigd, die luchtdicht door
't bovendeksel gaat. Zoowel in d. bodem als
in 't deksel v. d. cylinder zijn twee diametraal tegenover elkander staande openingen,
waarop buizen passers, die horizontaal zijn
omgebogen. In elk dezer vier buizen is een
klep; d. kleppen aan d. eene zijde kunnen
alleen binnen-, die a. d. tegenovergestelde
zijde alleen buitenwaarts geopend worden.
Neemt men nu aan, dat d. zuiger op of nabij
d. bodem des cylinders is, dan is d. ruimte
daarboven met lucht gevuld. Bij 't opgaan
des zuigers wordt deze lucht samengeperst;
hierdoor opent deze d. eene klep buitenwaarts
en d. lucht stroomt uit d. buis. Terwijl d.
zuiger opgaat, zou daaronder een luchtledig
ontstaan, doch door d. drukking des dampkrings wordt d. onderklep, die zich binnenwaarts kan bewegen, geopend. d. Lucht dringt
door deze opening onder d. zuiger en vult d.
ruimte daaronder aan. Bij 't nedergaan v. d.
zuiger heeft zoowel boven als onder 't tegengestelde plaats, zoodat bij elken opgang d.
lucht boven d. zuiger naar buiten wordt geperst en daaronder opgenomen, bij 't nedergaan d. lucht onder d. zuiger naar buiten gedreven en daarboven nieuwe lucht in d.
cylinder opgenomen wordt. d. Buizen, waardoor d. lucht uitstroomt, zijn zoo met elk.
buiten d. cylinder vereenigd, dat zij verder
een enkele buis vormen, die naar d. plaats
voert, waar d. luchtstroom moet worden aangewend. Ofschoon door middel v. zulk een
toestel zoowel bij d. op- als nedergang des
zuigers een luchtstroom wordt voortgebracht,
is deze echter niet geheel onafgebroken, wijl
er een oogenblik v. stilstand is, wanneer d.
zuiger nabij d. bodem of 't deksel des cylinders is. Men verbindt daarom dikwijls twee
zulke blaas-toestellen met elkander op zulk
een wijs, dat d. zuiger des eenen toestels in
't midden v. zijn loop is, als die des anderen
a. d. bodem of 't deksel v. d. cylinder is en
d. luchtstroom is dan nagenoeg steeds v.
gelijke sterkte. Deze soort v. blaas-toestellen
zijn veel in gebruik bij d. hoogovens, waarin
't ijzer uit d. ertsen wordt herleid en gesmolten; zij worden veelal door stoomkracht of
door waterraderen in beweging gebracht. In
't klein vindt men ze hier en daar als handblaas-toestellen.
Een geheel eigenaardige inrichting hebben
d. water-blaas-toestellen, waarbij een waterstraal door een buis naar beneden stort. Deze
buis is v. boven open, zoodat er niet alleen
water, maar ook lucht kan indringen. 't Vallende water voert zekere hoeveelheid lucht
mede en beide komen in een vat samen, dat
v. onderen open is en met d. onderrand in 't
water staat. 't Deksel v. 't vat heeft twee
openingen; a. d. eene is d. buis bevestigd,
waardoor 't met lucht gemengde water intreedt, door d. andere gaat d. lucht door een
buis naar d. plaats, waar d. luchtstroom wordt
vereischt. 't Water, dat bij voortduring wordt
aangevoerd, stroomt langs d. onderrand v. 't
vat weg, echter niet zoo snel, of er blijft in
't onderste deel v. 't vat eenig water over,
zoodat 't ontsnappen v. lucht daar onmogelijk
is. Gewoonlijk is ook deze toestel dubbel of
driedubbel en vereenigen zich d. luchtstroomen tot een enkelen uit een buis. Volkomener
dan deze zijn d. keten- of paternoster-blaastoestellen. Door een dergelijke loodrechte cylindrische buis als bij d. voorgaande gaat een
keten zonder eind, die buiten d. buis verder
omloopt. Aan deze keten zijn v. afstand t.
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afstand horizontale schijven bevestigd v. zulk
een grootte, dat zij nagenoeg in d. buis passen.
Stroomt er nu een waterstraal v. boven in
d. buis, dan wordt 't water in zijn val door
d. schijven verhinderd, doch door 't gewicht
v. 't water daalt d. keten neer, 't water op
elke schijf en d. lucht tuss. twee opeenvolgende schijven met zich voerende. d. Laatste
komt, even als bij d. vorigen toestel, in een
vat, v. waar zjj verder door buizen wordt
voortgeleid. Behalve d. hier reeds genoemde
heeft men nog d. Baadersche-blaas-toestel, bestaande uit een v. onderen open vat, dat in
een ander wijder vat is gedompeld, 'twelk v.
boven open en met water gevuld is. Door d.
bodem v. laatstgemeld vat gaan twee buizen
tot boven d. oppervlakte des waters. d. Eene,
die dient om lucht op te nemen, heeft v.
boven een klep, die zich opwaarts opent; d.
tweede buis, dienende om d. luchtstroom weder
uit te laten, heeft insgelijks, even boven 't
water, een klep, die zich nederwaarts kan
openen. Wordt nu d. binnenste cylinder op
en neder bewogen, dan zal er bij elken opgang door d. eerstgemelde klep lucht naar
binnen stroornen, bij elken neergang door
laatstgemelde klep naar buiten. Deze wordt
door een buis verder naar d. plaats harer
bestemming gevoerd.
d. Schroef-blaas-toestel, naar d. uitvinder
Cagniard de la Tour ook wel Cagniardelle genoemd, bestaat uit een as, rondom welke vier
of vijf breede schroefgangen loopen (zooals bij
d. ton- en vijzelmolen); rondom deze schroefgangen is een cylindrische mantel, luchtdicht
sluitende; 't boveneinde v. dezen mantel is
voor 3 /4 der oppervlakte (3 kwadranten) gesloten en 't ondereinde is door een hollen afgeknotten kegel bedekt, die in 't midden eene
opening heeft tot doorlating der as eener
buis en v. 't water. Deze toestel is gedeeltelijk zOO in een bak met water geplaatst, dat
d. as een hoek v. ongeveer 20° met d. wateroppervlakte maakt, en 't eene vlakke einde
des cylinders half, 't andere bijna geheel onder
water is. Tusschen d. rand der opening v. 't
kegelvormig uiteinde en d. as gaat een buis
door, welks eene einde zich opwaarts buigt
tot d. binnenwand des cylinders en welks
andere einde d. lucht naar d. vuurhaard voert.
d. As rust zoo op een tap onder water en in
een steunsel boven water, dat d. cylinder om
zijn as kan worden gedraaid. Gebeurt dit, dan
wordt er bij elken omgang een hoeveelheid
lucht tuss. twee naast elkander gelegen schroefgangen en d. cylinderwand opgenomen, maar
tevens een zekere hoeveelheid water. Draait
men verder in dezelfde richting, dan blijft d.
lucht in 't bovenste deel der schroefgangen en
't water in 't onderste, doch beide bewegen zich
bij elken omgang een schroefgang verder naar
beneden, totdat zij a. d. ondersten schroefgang
bij 't kegelvormig deksel zijn gekomen. d.
Lucht vindt hier d. opening v. d. straks genoemde omgebogen buis, die boven 't water
uitsteekt en ontwijkt door deze, terwijl 't
water tuss. d. as en d. opening des kegels
zich weder bij 't overige water in d. bak
voegt. Door een geregelde omdraaiing des
cylinders wordt er aldus een voortdurende
luchtstroom geleverd.
Eindelijk dienen nog vermeld te worden
d. rad-, tvaaier- of centrifugaal blaas-toestellen.
Deze zijn v. eenigszins verschillenden vorm,
doch zoowel in beginsel als in hoofdtrekken
komen alle overeen. Aan een horizontale as
zijn vier, zes, somtijds acht armen v. gelijke
lengte, die hoeken v. 90, 60 of 45° met elk.
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maken. Aan d. vrije uiteinden dezer armen
(enkel of dubbel) zijn vlakke of gebogen vierkante of rechthoekige bladen of schoepen
bevestigd, windvleugels genoemd. Deze toestel
is besloten in een kast, met twee vlakke
zijden loodrecht op d. as en een gebogen
zijde. Gewoonlijk heeft deze laatste d. vorm
v. een omgang eener Archimedische spiraal,
waarvan d. kleinste straal iets grooter is
dan d. afstand v. 't middelpunt der as tot
a. 't uiteinde der vleugels. d. Opening, die
er ontstaat tuss. d. beide zijvlakken en 't
begin en einde der spiraal en die rechthoekig is, is door een buis verlengd, die
naar d. vuurhaard of smeltoven voert. d.
Beide zijvlakken hebben daarenboven elk
een ronde opening, waardoor d. as gaat, en
die zoo wijd is, dat daardoor tevens een genoegzame hoeveelheid lucht kan instroomen.
Wordt nu d. as met d. daaraan bevestigde
armen en vleugels snel rond bewogen (bijv.
600 a 1200 maal per minuut), dan komt d.
lucht. die tuss. d. vleugels is, tevens in een
ronddraaiende beweging, door d. hieruit ontstaande tangentiaal-kraciit wordt zij tegen d.
gebogen rand gedrukt en tevens rondbewogen.
Na aldus langs d. binnenzijde v. dien wand
te zijn gestreken, bereikt zij d. vierkante opening, waarvan d. verlenging naar d. vuurplaat voert, en stroomt in 't vuur. Hierdoor
zou er in d. toestel zelf, vooral nabij d. as,
een ruimte ontstaan, die slechts verdunde
lucht bevatte, doch wisjl daar twee ronde
oponingen zijn, stroomt d. buitenlucht voortdurend toe en kan er op deze wijs een onafgebroken luchtstroom worden voortgebracht.
Behalve d. hier opgegeven middelen om een
luchtstroom voort to brengen, heeft men er
nog tot regeling v. d. luchtaanvoer en tot
bepaling v. d. drukking der lucht in d. geleidin gsbuizen.
.Blaasyrucht, Zie Vrucht.
Blaaswormen (Entozoa cystica) waken
een afdeeling v. d. ingewandswormen uit. Zij
zijn wormen met een rolrond of samengedrukt
lichaam, dat a. 't achtereinde in een blaas
overgaat; 't tegenovergestelde einde draagt
een kop met zuiggroefjes, een krans v. haken
of vier met haken gewapende snuiten. In
deze dieren heeft men nog goon darmkanaal
of voortplantingswerktuigen ontdekt. Een
soort komt bij d. schapen in d. hersenen on
't ruggemerg voor (Coenurus cerebralis, Rud.)
en is d. oorzaak v. d. draaiziekte bij deze
dieren, een andere (Cysticercus cellulosae, Rud.)
wordt bij d. mensch, d. runderen on soms in
groot aantal bij d. varkens aangetroffen.
Blacas d' Aulps (PIERRE LOUIS DE), gob.
12 Jan. 1771 op een kasteel bij Aulps in Provence, trad in d. krijgsdienst on was bij 't
uitbreken der Fr. Staatsomwenteling kapitoin
bij d. ruiterij. Hij week uit on strood tegen
d. Republiek under Conde en in d. Vendee.
Hij verwierf 't vertrouwen v. Lodewijk XVIII
on vervulde voor dozen vorst belangrijke
zendingen, o. a. naar s. Petersburg om in
Rusland een toevluchtsoord voor d. gevluchte
Bourbons to vinden. Hij verkeerde steeds in
d. onmiddellijke omgeving v. Lodewijk XVIII
in Engeland, word bij diens troonsbeklimming
in 1814 minister v. staat on ried d. Koning,
toen Napoleon bij Cannes landde, niet naar
Engeland, maar naar Vlaanderen to wijken.
BLACAS was to Ostende on to Gent 's Konings
innigste vertrouweling, maar toch durfde
Lodewijk XVIII hem bij d. Tweede Restaurate niet tot minister benoemen, omdat BLACAS, als 't hoofd der ultra-royalisten, der partij
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„die niets geleerd en niets vergeten had", to
veel haat en tegenstand ondervond. Hij werd
alp gezant naar Napels afgevaardigd, bracht
daar 't huwelijk tuss. d. Hertog v. Berry en.
een Napelsche Prinses en in 1817 't Concordaat met d. Paus tot stand en bleef tot 1830
gezant nu te Rome, dan to Napels. Bij d. Juliomwenteling weigerde hij d. eed v. getrouwheid a. Lodewijk Filips. Hij vergezelde d.
Bourbons in hun ballingschap en overl. op
't slot Kirchberg in Oostenrijk op 17 Nov.1839,
een groot vermogen en een groote verzameling v. kunstschatten en Oostersche penningen
en munten nalatende.
Black (JosEP]a), in 1728 te Bordeaux uit
Schotsche ouders geb., werd reeds jong om
een Britsche opvoeding te genieten naar Belfast in Ierland en in 1746 naar d. hoogeschool
te Glasgow gezonden. Hij legde zich toe op
d. beoefening v. d. geneesk. en natuurk. wetenschappen en werd door d. lezingen v. Cullen
tot die v. d. scheikunde in 't bijzonder opgewekt. Later ging hij tot voortzetting v. zijn
geneesk. studien naar Edinburg, waar hij in
1754 tot doctor in d. geneesk. werd bevorderd
op zijn „Dissertatio de humore acido a cibo
orto et de magnesia". Deze stond in verband
met een punt v. onderzoek, dat toen d. aandacht der geneeskundigen bezig hield: d. verwijdering v. blaassteenen door oplosmiddelen,
die men meende te vinden in d. bijtende
.alkalien. In 1755 ontwikkelde hij zijn denkbeelden over dit onderwerp nader in zijn
,,Experiments upon Magnesia alba, Quicklime
and other alcaline substances". Black verwierf
door deze verhandeling zooveel naam, dat hij
in 1756 tot hoogl. in d. scheik. te Glasgow
benoemd werd. In 1766 werd hij a. d. hoogeschool te Edinburg hoogl. in d. geneesk., in
welke betrekking hij d. uitbreiding der scheik.
wetenschap door belangrijke voorlezingen tot
in 1797 bevorderde. Hij overl. in 1799. Black's
voorn. onderzoekingen betroffen: 1°. d. eigenschappen der bijtende alkali6n, waarbij hij
.een gas-ontwikkeling waarnam, die hij onder
d. naam v. fixe lucht beschreef, 'tgeen PRIESTLEY en LAVOISIER Op 't denkbeeld bracht der
ontleding v. d. dampkringslucht, en 2°. d. gebonden (latente) warmte, waardoor WATT 't
stoomwerktuig aanmerkelijk kon verbeteren.
Zijn voorlezingen over scheikunde werden in
1803 uitgeg. onder d. titel „Lectures on Chemistry".
Black (WILLIAM), geb. in 1841 te Glasgow,
trad aanvankelijk op als journalist en verslaggever v. Engelsche bladen; o. a. was hij
in 1866 reporter v. d. „Morningstar" op 't
oorlogstooneel v. Sadowa en Koniggratz.
Daarna redigeerde hij een jaar d. „Daily
News" en sedert schreef hij een reeks v.
veelgelezen romans, waarvan meermalen herdrukt werden : „In silk attire" (2e dr. 1871);
„Kilmeny" (2e dr. 1873); „A daughter of Heth"
(11e dr. 1873) en The strange adventures of
a phaeton" (2e dr. 1873). Voorts werden met
bijval ontvangen: „Madcap Violet" (1876) en
„Macleod of Dare" (1878).
Blackburn is een fabriekstad in Lancashire, die voor een halve eeuw nog onbeduidend was, maar thans ruim 100 000 inw. heeft,
waarvan er wel 30 000 in d. katoenfabrieken
arbeiden. Zij ligt a. d. Derwent, waarover
vier bruggen zijn gelegd, a. 't kanaal v. Liverpool n. Leeds, a. vier spoorwegen en in d.
nabijheid v. een aantal steenkoolmijnen. 't
Sieraad v. d. stad is een fraai park.
Mackie (JOHN STUART), geb. te Glasgow'
in Juni 1809, studeerde te Aberdeen en EdinIL
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burg in d. letteren en bezocht tot uitbreiding
zijner kennis Gottingen, Berlijn en Rome. Hij
werd in 1841 hoogl. in d. Lat. lett. to Aberdeen en in 1852 in d. Grieks. lett. te Edinburg.
Hij had een machtig dichterlijk talent en gebruikte zijn invloed ook tot bevordering v.
vrijzinnige staatk. denkbeelden. Van zijn vele
schriften worden Kier alleen vermeld : ,The
pronunciation of Greek" (1852); „Poems, chiefly
on greek mythology" (1857); „Discourse on
beauty" (1858); Poems, English and Latin;
(1860); „War songs of the Germans" (1870)"
„Lays of the Highlands and Islands" (1872);
„Songs of religion and life" (1876) en „Wise
men of Greece; dramatic dialogues" (1877).
Black-Hills, d. i. Zwarte heuvelen, heet
een bergketen in 't Z.-W. v. d. Amerik. staat
Dakota. d. Hoogste toppen zijn 2000 M. boven
d. zeespiegel. Er is ijzer, lood, steenkool en
petroleum in groote hoeveelheid.
Blackmore (RICHARD DODDRIDGE), geb. 9
Juni 1825 te Longworth in Berkshire, studeerde in d. rechten to Oxford en werd in
1852 advocaat. Hij trad weldra op met eenige
gedichten en met een lange reeks, meest historische romans, waarvan d. meest bekende
zijn: „Clara Vaughan"; „Lorna Doone" (7e dr.
1874); „The Maid of Sker" (3 din, 1872); „Alice
Lorraine" (1875); „Erema or my fathers sin"
(1877) en „Mary Anerley" (1880).
Black-Mountains, d. i. Zwarte bergen,
heet een deel v. 't Alieghany-geb. (zie dat art.).
Blackpool is een stad met 15 000 inw. in
Lancashire a. d. Iersche zee, a. d. mond der
Ribble-River en a. drie spoorwegen. Er is
een veel bezocht zeebad.
Black-River is een rivier, die in d. N.Amer. staat New-York ontspringt, na een loop
v. 200 KM. in 't Ontario-meer uitloopt en door
een kanaal met 't Erie-Kanaal in verbinding
staat.
Blackstone (WILLIAM) werd 10 Juli 1723
to Londen geb. Hij had veel aanleg voor d.
dichtkunst, maar beoefende d. rechtsgeleerdheid en vestigde zich als advocaat. Hij schreef
toen een gedicht, getiteld „Vaarwel v. een
rechtsgeleerde a. d. Muzen", waarmede hij
veel lof inoogstte. Hem ontbrak echter als
advocaat d. noodige welsprekendheid, waardoor hij weinig opgang maakte. Hij werd
echter a. d. hoogeschool to Oxford aangesteld
tot 't houden v. voorlezingen over d. wetgeving v. Engeland, die algemeene goedkeuring verwierven en d. kundigen rechtsgeleerde Biner op 't denkbeeld brachten bij zijn
uitersten wil een aanzienlijk legaat vast to
stellen tot oprichting v. een leerstoel voor 't
Engelsch recht. Blackstone werd 't eerst tot
hoogl. in dat yak aangesteld on heeft zijn
voordrachten, gedurende eene reeks v. jaren
gehouden, uitgeg. onder d. titel „Commentaries on the Laws of England". Hij vermeldt
on verklaart in dat werk niet slechts d. wetten, maar klimt tot Karen oorsprong op, onderzoekt hare werking en behandelt zijn onderwerp op rechts-philosophische gronden. Zijn
arbeid vond welverdienden bijval en is nog
heden een hoofdbron voor d. beoefening v. 't Engelsche recht, zoodat in 1854 een 23e druk v. zijn
werk verscheen. Hij werd in 1770 benoemd
tot rechter in 't Kon. hof of common pleas"
on overl. 14 Febr. 1780.
Black-Warrior is een bevaarbare rivier
in d. N.-Amer. staat Alabama, die na een
loop v. 225 KM. in 't Tombigmeer valt.
Blackwater, d. i. Zwarte water, is d.
naam v. ruim 20 rivieren on meren in 't Ver.
eenigd Koninkrijk. d. Grootste rivier v. dozen.
7
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naam ontspringt in 't graafsch. Kerry in Ierland, is 177 KM. lang en vloeit in d. Atlant.
oceaan.
Blackwell (ALEXANDER) werd in 't begin
der 18e eeuw geb. to Aberdeen, studeerde in
d. geneesk., maar begon to Londen een boekhandel. Hij geraakte wegens schulden in d.
gijzeling, waaruit zijn begaafde echtgenoote,
die door 't teekenen en graveeren v. planten
en 't uitgeven v. botanische werken't noodige
geld bijeenbracht, hem bevrijdde. Hij ging
daarna naar Zweden, werd daar lijfarts v.
kon. Frederik, maar in 1747 wegens staatk.
vergrijpen onthoofd. Hij is d. schrijver v. een
leerrijk werk over d. ontginning v. woeste
gronden en 't droogleggen v. moerassen.
Blackwood (JOHN), geb. 7 Dec. 1818 to
Edinburg, overl. 29 Oct. 1879, ontving een geletterde opvoeding, bereisde W.-Europa en
vertoefde lang in Italia. Aldus voorbereid,
werd hij in 1834 't hoofd v. d. Edinburgsche
boekhandel Will. Blackwood & Sons. Hij redigeerde een reeks v. jaren 't beroemde „Blackwoods Magazine" en bezorgde d. uitg. v. veel
wetensch. werken.
Blad (folium) heet dat deel eerier plant,
'twelk zijdelings uit d. stengel (of stam) of
uit d. takken ontspruit, meestal een groene
kleur heeft en vlak uitgespreid is. 't Jongste
deel is altijd a. d. voet, in plaats v. (zooals
bij d. stengelorganen) a. d. top gelegen. Ofschoon d. meeste planten bladeren hebben,
worden zij toch bij sommige, zooals bij Melocactus, Mammillaria, Echinocactus (in OOn woord
bij d. familie der Cactussen) en bij sommige
soorten v. Euphorbia niet gevonden. Eveneens
zijn zij niet altijd groen, maar ook wel eens
bruinrood, zooals bij d. Bloedbeuk, of bent,
of vuilgeel, welk laatste geval vooral bij ware
woekerplanten, zooals bij Orobanche, voorkomt.
Ook treft men bladeren aan, die niet vlak uitgespreid zijn, maar een naaldvorm hebben,
zooals bij d. pijnboomen, of een driekantige
of rolronde gedaante, zooals o. a. bij 't gesl.
Mesembryanthem um.
Aan 't blad onderscheidt men drie deelen:
een bladschijf ('t uitgespreide deel), een bladsteel ('t vernauwde, meest rolronde deal onder
d. bladschijf) en een bladscheede ('t breedere
deel a. d. voet v. d. bladsteel of d. bladschijf),
zonder dat 't noodig is, dat alle drie aanwezig
zijn. d. Bladscheede omgeeft meestal d. stengel
en kan of gespleten zijn, zooals bij d. Grassen,
of geheel gesloten, zooals bij d. Rietgrassen,
en even goed boven als onder d. voet v. d.
bladsteel of der bladschijf voorkomen. Er boven
vindt men haar o. a. bij d. Duizendknoopen.
Dikwerf doet d. bladscheede zich voor in d.
vorm v. twee kleine, a. d. basis v. d. bladschijf
of d. bladsteel geplaatste blaadjes, die dan
steunblaadjes genoemd worden. d. Bladsteel is
doorgaans rolrond of v. boven een weinig
afgeplat. Somwijlen is hij min of meer gevleugeld, zooals bij d. bladeren v. d. Oranjeboom en d. Ratel-Populier. Is d. bladsteel,
zooals bij d. meeste Grassen, afwezig, dan
noemt men d. bladeren ongesteeld of zittende.
In dit geval kan de voet der bladschijf d.
stengel Of niet, Of half, Of geheel omgeven;
waar 't laatste geschiedt, wordt 't blad stengelomvattend , en waar 't voorlaatste zich vertoont, half- stengelomvattend geheeten. Vergroeien d. om d. stengel zijnde lobben v. d.
voet der bladschijf a. d. anderen kant met
elkander, dan krijgt d. laatste 't uiterlijk v.
door d. stengel doorboord to zijn; zij wordt dan
ook met dezen term bestempeld. Somwijlen
vergroeien d. d. stengel half omvattende lobben
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daarmede tot op zekere hoogte benedenwaarts;
in dit geval noemt men d. bladeren afloopend.
d. Vorm der bladschijf verschilt zeer ; nu eens
is zij rond of ovaal, dan eens eirond, lancetof lfinvormig, dan weder hart-, nier-, spies- of
pffivormig ; daarenboven zijn er tal v. overgangen tuss. deze versch. vormen. Ook d.
rand van 't blad heeft versch. vormen; nu
eens is deze geheel gaaf, dan weder gezaagd,.
getand of gekarteld. Dikwerf ook vindt men
diepere, v. d. omtrek naar d. middelnerf loopende bochten of spleten, in welk geval d..
bladschijf gelobd, gespleten of gedeeld heet. Vormt
d. bladschijf geen gesloten, hoogstens tot opzekeren afstand v- d. middelnerf ingesneden
of uitgerand geheel, maar is zij zelve weder
in kleinere, v. elk. geheel afgezonderd staande
stukken verdeeld, dan wordt 't blad samengesteld on deze stukjes blaadjes geheeten. Komen
deze blaadjes met hun voet in een punt samen,
dan noemt men het daardoor gevormde blad
handvormig ; staan zij alien langs een algemeenen bladsteel, dan is 't blad gevind; dubbelgevind beet een blad, als d. blaadjes weder
in blaadjes v. d. 2e orde gesplitst zijn.
Niet altijd zijn d. twee helften der bladschijf volmaaakt a. elk. gelijk; dikwerf is
eene helft veel breeder dan d. ander°, zooals
o. a. bij d. Olm en d. Begonia. In dit geval
worden d. bladeren scheef genoemd.
Ten opzichte v. hunne plaatsing noemt men
d. bladeren wortelbladeren, indien zij a. d. voet.
v. d. stengel of a. d. top v. een wortelstok
voorkomen ; stengelbladeren, indien zij over
d. geheelen stengel gelijkmatig verspreid zijn;
schutblaadjes, indien zij a. d. voet der bloemen
of bloemstelen gevonden worden. d. Rangschikking der bladeren heeft hoofdzakelijk
op twee wijzen plaats: d. bladeren staan in
kransen, die weder twee- of meerledig wezen
kunnen, Of zij zijn verspreid en (indien uitwendige oorzaken zulks niet belet hebben)
in een spiraal geplaatst. Hierbij heeft men
opgemerkt, dat men, v. een blad beginnende
to tellen, na een of meer bladeren to zijn
voorbijgegaan, immer een blad ontmoet, 'twelk
met dat, waarvan men uitging, in een loodlijn ligt. Wij1 dit verschijnsel voor tzelfdegewas standvastig, doch voor versch. afwisselend is, kan men door een eenvoudige
formule d. bladstand voor alle planten uitdrukken, wier bladeren niet in kransen staan.
Daze bestaat in een breuk, waarvan d. teller
't aantal geheele windingen aanduidt, die men
beschrijven moot om v. zeker blad tot een
ander, dat daarmede in een loodlijn ligt, to
komen, en d. noemer 't aantal bladeren min
een, dat in 't gansche traject gelegen is. Zoa
zal derhalve d. breuk to kennen geven, dat
men, om van a tot b to geraken, slechts den
winding behoeft to beschrijven en dat 't vierde
blad boven 't eerste komt to staan; d. breuk
dat er twee windingen tuss. a en b gelegen zijn en 't 6e blad met 't le correspondeert. Zoo geen bladeren mislukken, zal op
iedere plantensoort een term der volgende reeks
toegepast kunnen worden: 1/2, 'Is, 2/5, 3/8, 611s,
1 omgang
8/21 enz., d. w. z. men vindt in
bladeren, in 1 omgang 3 bladeren, in 2 omgangen 5 bladeren, in 3 omgangen 8 bladeren
enz. Elke volgende breuk heeft tot teller d.
som der twee voorg. tellers en tot noemer
d. som der twee voorg. noemers.
Naar hun levensduur verdeelt men d. bladeren in afvallende en altijd groene, waarvan
d. eersten na d. zomer verwelken en afvallen,
d. laatsten d. winter over a. d. plant gehecht
blijven. VOOr 't afvallen v. d. bladeren worden
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zij geel; dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat
bij 't verminderde zonlicht geen bladgroen
gevormd wordt. Dit bladgeel is nog weinig
onderzocht; men weet echter, dat 't harsachtig
en onoplosbaar in water is. Altijd groene bladeren vindt men o. a. bij d. naaldboomen en
d. klimop.
Gedurende hun leven neemt men bij vele
bladeren, nu eens duidelijker, dan eens minder
duidelijk, een periodieke afwisseling in hunne
richting en uitspreiding waar, welke gelijken
tred houdt met d. afwisseling v. dag en nacht.
Dien toestand, waarin zij 't verst v. d. stengel
of d. takken afstaan en d. meeste uitbreiding
bezitten, noemt men d. wakenden, dien, waarin
't omgekeerde plaats heeft, d. slapenden. Hoe
teerder hunne structuur is en hoe meer zij
tot d. samengestelde bladeren naderen, des te
duidelijker valt dit verschijnsel in 't oog. d.
Klaver, Zuringklaver, Acacia (Robinia en Acacia)
kunnen daarvan ten voorbeeld strekken. Vele
bladeren slapen reeds des middags, wanneer
d. zonnehitte 't grootst is. Eenige zelfs gaan
door aanraking in d. slapenden toestand over,
zooals 't Kruidje-roer-mfj•niet en 't Vliegenvangertje, terwiji enkele op d. duur eene
schokkende beweging volbrengen, zooals d.
blaadjes v. Hedysarum gyrans.
Wat d. anatomische structuur der bladeren
betreft, bestaan zij Of alleen uit cellen, zoo
als bij vele mossen, Of uit cellen en vaatbundels. Deze laatsten vormen 't zoogen. bladskelet, d. i. wat men overhoudt, als d. bladschijf in water in halve ontbinding is overgegaan, waardoor d. cellen, die in d. mazen
lagen, verdwijnen. d. Sterkste bundel, die
meestal midden door d. bladschijf loopt, heet
hoofdnerf, d. zijdelingsche, die daaruit ontspringen, nerven, en d. allerfijnste takjes dezer
laatste aderen. Bij d. Oenzaadlobbige planten
loopen d. nerven meestal in een rechte of
kromme lijn v. d. bladvoet naar d. top, zonder
dat in vele gevallen een hoofdnerf te onderscheiden is. d. Bladeren der Phanerogamen
en Varens zijn daarenboven door een uit d.
cellen gevormde opperhuid overtogen, welke
daarvan even als een schilletje kan worden
afgescheurd en bij microscopisch onderzoek
een menigte spleetvormige openingen toont,
die door twee halve-maanswijs-gekromde en
met d. toppen elk. rakende cellen omgeven
worden. Daze openingen, Spleetopeningen of
Mondjes (Stomata) geheeten, zijn organen voor
d. ademhaling der planten (zie dat art.) en
zijn a. d. onderste oppervlakte der bladeren
gewoonlijk in veel grooter aantal aanwezig
dan a. d. bovenste. Bij alle onder water
groeiende plantdeelen ontbreken zij; van daar
dat men ze a. d. ondervlakte v. op 't water
drijvende bladeren niet aantreft. Uit d. anatomische structuur der bladeren blijkt, dat hunne
verrichting hoofdzakelijk daarin bestaat, dat
zij d. uitwisseling v. gassoorten tuss. d. dampkringslucht en 't inwendige der plant bevorderen, waardoor zij als d. plaats mogen beschouwd worden, waar d. in d. plant opgevoerde sappen veranderd worden.
Bladel is een gemeente met 1400 inw. in
N.-Brabant, 13 KM. t. Z.-W. v. Eindhoven en
7 KM. v. d. Belgische grens. Hier schonk
keizer Karel d. Eenvoudige in 922 of 923 aan
zekeren graaf Dirk, die groote leenen in d.
streek, die later Holland genoemd werd, bezat,
een giftbrief, waarbij hem in vollen eigendom werd toegewezen d. kerk v. Egmond
met 't land v. Kenheim t. Zwittershagen
('t latere 's Gravenhage).
Bladgoud, Zie Goud.
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Bladgroen (Chlorophyl) heet d. stof, die
d. oorzaak is v. d. groene kleur der kruidachtige plantdeelen. Men vindt die in d. cellen,
in d. vorm v. ronde korreltjes, die ieder
afzonderlijk lichtgroen gekleurd zijn, doch
door hare opeenhooping een donkerdere tint
hebben. Deze korreltjes bestaan niet enkel
uit een groene kleurstof, maar bezitten een
kern, die nu eens uit was, dan weder uit
zetmeel bestaat. Bij sommige zoetwater-wieren
komt 't bladgroen in d. vorm v. een geleiachtigen ring of een spiraalswijs-gewondene
strook voor, die tegen d. binnenvlakte v. d.
celwand aanligt en waarin op onregelmatige
afstanden stijfselkorreltjes voorkomen. 't Bladgroen is algemeen verspreid en ontbreekt
slechts bij sommige woekerplanten onder d.
hoogere en bij d. zwammen onder d. latere gewassen.
Opmerkelijk is 't, dat het Of niet
gevormd wordt Of althans kleurloos blijft,
als men d. planten a. 't licht onttrekt. 't
Onderzoek naar d. scheik. samenstelling v.
't bladgroen wordt zeer bemoeilijkt door d.
kleine hoeveelheid, die er van verzameld kan
worden. Voor een proef leveren alle bladeren
v. een grooten boom nauwelijks genoeg
bladgroen. 't Lost met een schoone groene
kleur op in aether, maar niet in water. Volgens SACHS is in 't plasma v. d. groenwordende plantdeelen reeds voorhanden kleurloos
chlorophyl, dat slechts d. inwerking der zuurstof behoeft om in bladgroen over to gaan.
Volgens onzen landgenoot MULDER ontstaat
't bladgroen uit een zuurstofrijke verbinding
op 't oogenblik, dat er zuurstof vrij wordt,
en dus wordt d. zuurstof niet vrij, omdat d.
daar aanwezige plantdeelen groan zijn. Wij1
in 't duister d. vrijwording v. zuurstof ophoudt,
kan bij afsluiting v. 't licht geen chlorophyl
ontstaan. Dat d. kleur v. 't bladgroen voor
wijzigingen vatbaar is, blijkt bij verdorrende
bladeren en rijpende vruchten.
Bladkevers (Chrysomelida) zijn kevers uit
d. afdeeling der vierledigen (tetramera), die,
zoowel in d. larvenstaat als geheel ontwikkeld, zich met jonge bladeren of met kruidachtige plantdeelen voeden en daarom zeer
schadelijk zijn. Zij hebben korte, borstelachtige, kegelvormige sprieten, een gedrongen
en gebogen lijf en zijn licht gekleurd en
gianzig. d. Larven v. d. blauwen Elzenkever
(Agelastica alni) rieken naar amandelen. d.
Bladkevers zijn 't best te verwijderen door
d. planten met tabakswater to besproeien of
door in Juni en Juli d. boomen herhaaldelijk
krachtig to schudden.
Bladluizen (Aphidina) zijn kleine gekorven dieren, die onder d. orde der halfvleugeligen (Hemiptera) een bijzondere familie uitmaken. Bij Linnaeus waren zij in een geslacht
Aphis vereenigd. Sedert heeft men ze in moor
geslachten afgezonderd. Men treft d. bladluizen op allerlei soorten v. planten aan, die
zij met d. snuit doorboren om d. sappen op
te zuigen, waardoor zij, in groote menigte
voorkomende, greet nadeel kunnen to weeg
brengen. Vroeger meende men dat iedere plantensoort hare eigene soort v. bladluis had;
doch dit is zoo niet; men kent bladluizen, die
twintig soorten v. planten bewonen. Zij komen
in 't voorjaar uit eieren to voorschijn en alle
sterven tegen d. winter. Eenige soorten veroorzaken door hare steken uitwassen of
zwellen op d. bladeren of bladstelen. Op 't
achterlijf hebben d. meeste twee kegelvormige
pijpjes, waaruit een zoet kleverig vocht, d.
honigdauw, uitgelaten wordt, waarop mieren
en vliegen zeer verlekkerd zijn. Eenige blad-
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luizen zijn met vlokken v. een meelachtige
stof, uit hun lijf afgescheiden, bedekt, waardoor zij 't voorkomen v. kleine pluisjes verkrijgen; deze treft men voornamelijk op appelen beukeboomen a,an. Vele bladluizen hebben
in den volwassen toestand geen vleugels. Om
d. bijzondere wijs v. vermenigvuldiging zijn
d. bladluizen zeer merkwaardig. Leeuwenhoek
(1695), Bonnet (1742), Reaumur (1756) en Davau
(1825) hebben bewezen, dat d. mannelijke dieren eerst in d. herfst uit d. eieren komen en
paren. d. In 't voorjaar uit d. eieren komende
bladluizen zijn enkel vrouwelijke, die levende
jongen voortbrengen, zoodat d. kiem reeds
bevrucht moet geweest zijn. Zoo volgen zonder paring 12 it 15 generation op elkander,
tot in d. herfst d. mannelijke individuOn geboren warden, die in d. regel kleiner en ge•
vleugeld zijn: deze paren en d. wijfjes, waarmede zij gepaard waren, leggen eieren. Dit
laatste is een ontdekking v. Lyonet. d. Vruchtbaarheid dozer dieren is zoo groot, dat volgens
Reaumur uit een enkel vrouwelijk insect bij
d. vijfde generatie reeds 5904 millioen individuen gesproten zijn. d. Bladluizen hebben
echter vele vijanden; sommige larven v. vliegen, v. gaasvhegen, en v. d. lieve heershaantjes
leven uitsluitend v. bladluizen. d. Meest bekende en verbreide soort is d. groene appelbladluis (Aphis mali). d. Bladluizen zijn zeer
schadelijk, doordat zij 't suikersap uit d. plantenweefsels zuigen in zulke mate, dat zij 't in
druppels als een stofregen op d, planten ontlasten (honigdauw) en d. planten wegkwijnen.
Bladmossen zijn bedekt-bloeiende, enkel
uit cellen bestaande plantjes, die met duidelijke stengel- en bladorganen voorzien zijn en
zaaddoosjes dragen v. een bijzonder maaksel.
Deze, meest op een stijven steel gezeten,
springen met een kegelvormig, stomp of gesnaveld dekseltje open, dat zelf weder door
een vliezig kapje, Huik geheeten, overtrokken
is, en vertoonen daarna een rondo opening,
welker rand nu eons door een enkelvoudige
of dubbele rij v. 4, 8, 16 of 32 dwarsgestreepte
tanden omgeven, dan eens door een oningesneden of a. d. omtrek fijn verdeeld vlies
overdekt of ook v. geen enkel aanhangsel
voorzien is. Haar inhoud bestaat uit zeer
fijne sporen on in 't midden uit een zuilvormig
lichaam, zuiltje geheeten, dat, wanneer zij nog
in onoratwikkelden toestand verkeeren, met
't dekseltje samenhangt. Van d. Levermossen
onderscheiden zich d. Bladmossen, doordien
hare zaaddoozen niet met vrije kleppen openspringen, geen springdraden tuss. d. sporen
bezitten, v. een huikje en een zuiltje voorzien
en op een steel gezeten zijn, die a. d. voet door
een vliezige scheede omgeven is; v. d. Korstmossen, doordien doze slechts een loof en
geen duidelijk onderscheidbare blad- on stengelorganen bezitten. d. Bladmossen zijn in
een buitengewoon groote verscheidenheid v.
vormen overal verbreid, hoewel zij a. vochtige,
beschaduwde plaatsen on koudere klimaten
d. voorkeur geven. Zij groeien gezellig in
uitgebreide, dikwijls kussenvormige zoden
op aarde, steenen, boomstarnmen, daken on
muren en vormen op zulke plaatsen een voor
to sterke uitwaseming beschuttend dek, alsook
een vochtigen en humusrijken grondslag voor
d. ontwikkeling v. hoogere planten. Zij zijn
ook belangrijk, wig vele een rol spelen bij d.
turfvorming. d. Geslachten der bladmossen
worden naar d. geaardheid der zaaddoos on
in d. eerste plaats naar d. eigenschappen v.
d. mond der doos alsook naar die v. 't dekseltje
en 't huikje gerangschikt. d. Soorten worden
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gekenmerkt door d. bladeren. d. Meeste bladmosSen zijn kleine plantjes; slechts enkele
(o. a. Polytrichum) verheffen zich moor in 't
oog loopend boven d. grond. In d. Prod. Flor.
Bat. (1852) vindt men voor ons vaderland 252
soorten v. bladmossen vermeld.
Bladneuzen zijn een geslacht v. vleermuizen, kenbaar a. een huidplooi in d. vorm
v. een blad op d. neus. Doze bladerige huiduitbreiding is een zeer gevoelig orgaan, waardoor doze vleermuizen in donker de voorwerpen vermijden kunnen. In Z.-Amerika leven
vele soorten v. bladneuzen; ook d. Vampyr
(Phyllostoma spetrum) behoort tot dit geslacht.
Bladplanten noemt men niet zoozeer
een bijzondere afdeelin.g v. 't plantenrijk als
wel uit versch, geslachten en familien zulke
soorten, die door sierlijk gevormde of prachtig gekleurde bladeren d. aandacht trekken
en dus om hare bladeren als sierplanten gekweekt worden, ofschoon er ook bij zijn, die
schoone bloemen dragon. Tot d. bladplanten,
die in d. vollen grond gekweekt worden, behooren: d. zoogen. mozaikplanten, zooals
Sedum, Achyrantes Verschaffelti, Echeveria en
Sempervivum, verder Ricinus, Zea, Cannabis en
schoone grassen, als Gynerium argenteum,
Arundo en Yucca. Als Kamerplanten en in
d. warme kas komen 't meest in aanmerking:
allerlei blad-begonia's, Anthuriurn, Ficus elastica, Aralia Japonica, Aspidistra, Sonerila, Maranta, Dracaena, Fittonia argyroneura, Coleus
en vele palmsoorten, zooals Chamaerops humilis on excelsior, Phoenix en Latania.
131adploolingnoemt men in d. kruidkunde
d. gevouwen of opgerolden toestand, waarin
d. bladeren (bladschijven) verkeeren, zoolang
zij nog in d. knop verborgen liggen. Doze is
zeer verschillend en kan 't gemakkelijkst op
een dwarse (of in sommige gevallen op een
overlangsche) doorsnede v. d. knop worden
nagegaan. Zoo kan bijv. d. geheele bladschijf
overlangs geplooid, of hare bovenste helft op
d. onderste, bf hare rechterhelft op d. linker
gevouwen zijn. Eveneens kan 't blad peperhuisvormig om zichzelf, of zijn twee helften
beide naar d. hoofdnerf toe, Of zijn punt
naar zijn voet zijn opgerold. Sommige schrijvers (de Jussieu) willen ook d. ligging der
bladeren in d. knop met betrekking tot elkander
met denzelfden naam (bladplooiing) bestempeld zien en spreken dan bijv. v. een klepvormige bladplooiing, indien d. bladschijven
met d. randen langs elkander, of v. een dakvormige, indien zij daarmede over elkander
gelegen zijn.
't Spreekt v. zelf, dat doze versch. termen
ook op d. bloembladeren kunnen worden toegepast, zoolang d. bloemen nog niet ontloken
zijn. Men spreekt dan v. bloemplooiing in
plaats v. bladplooiing.
Bladpootigen (Phyllopoda) heet die ordo
uit d. klasse der Schaaldieren (Crustacean),
welke een groot aantal pooten met platte
eindleden en borstals a. 't achterlijf hebben.
't Meest bekende geslacht heet Apus (bladpoot); d. dieren, die hiertoe behooren, dragon
een schild op d. rug on hebben een groot aantal
kieuwpooten.
Bladrollers (Tortricida) heeten d. soorten
v. nachtvlinders, waarvan d. rupsen zich in
een boomblad wikkelen, dat zij om zich
oprollen en met een draad omspinnen. In 't
midden v. d. zomer vindt men vooral a.
vruchtboomen veal zulke opgerolde bladeren.
Ontrolt men ze, dan vindt men een, weinig
behaarde, tienpootige rups, die zich evenal3
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een spin a. een draad naar beneden laat zakken. Deze dieren zijn zeer schadelijk, want zij
leven niet enkel v. 't blad, maar dringen ook
in 't vruchtbeginsel en in d. vrucht. In dit
opzicht heeft d. druivenbladroller een treurige
vermaardheid door d. verwoestingen, in d.
wijngaarden v. Wurtemberg, Beieren, Tyrol.
en Lombardie aangericht. 't Wijfje boort gaatjes in d. druiven, legt daarin eieren en d.
uitkomende rupsen voeden zich met 't druivensap. Bijna even schadelijk zijn d. grfize
knoproller (T. cynosbana) en d. appelbladroller
(T. pomana).
Bladwespen (Tenthredinedae) vormen een
fam. der Vliesvleugelige Insecten (Hymenoptera) en behooren tot d. afd. met tweedeelige
schenkelringen; deze wespen hebben 't achterlijf in d. geheele breedte a. d. borst vastgehecht, d. voorschenkels met twee stekels en
d. sprieten geknopt, gezaagd, getakt of draadvormig. d. Wijfjes zijn v. een, meestal gedeeltelijk verborgen, boor voorzien, waartegen
aan d. eierlegger ligt, welke boor (of meer
naar waarheid may) haar dient om in d. bast
der takjes of in d. stelen der bladeren langwerpige sneden te zagen, waarin zij hare eieren
leggen, die daarin nog in grootte toenemen. d.
Larven zijn rupsachtige dieren met een boomachtigen kop, waarop a. weerszijden slechts
een oog, voorts zes hoornachtige borstpooten
en 12 a 16 weeke buikpooten. Bij een enkel
geslacht ontbreken deze buikpooten, doch
worden daarentegen twee voelerachtige organen a. d. zijde der laatste geleding aangetroffen. Eenige soorten van bladwespen zijn
voor d. boomen, inzonderheid voor d. sparren,
larix- en dennenbosschen, zeer nadeelig en
hebben sedert jaren in Duitschland en in d.
laatsten tijd ook in ons vaderland groote
schade aangericht. Andere soorten leven op
d. knollen, waaraan zij evenzeer veel nadeel
doen; weder andere op rozen, aalbessenstruiken en zelfs in galappels op wilgen en in
plantenstengels. Reaumur en De Geer hebben
in hunne „Memoires pour servir a l'histoire
des Insectes" d. leefwijze der bladwespen opgeteekend.
Bladzilver, Zie Zilver.
Blaeser (GTJSTAV.), een beroemd beeldhouwer, word 9 Mei 1813 to Dusseldorf gob. uit
ouders, die to Keulen thuis behoorden. Hij
toonde reeds vroeg grooten aanleg tot teekenen, leerde 't beeldhouwen aanvankelijk bij
STEPHAN to Keulen, daarna bij SCHOLL to Mainz
en werkte vervolgens zeven jaar onder leiding
v. RAUCH to Berlijn. Hij arbeidde a. d. kunstgewrochten v. dezen meester, maar trok toch
reeds d. aandacht door zelfstandig uitgevoerde
werken, o. a. door een klein beeld v. d. Keizerin
v. Rusland en een bekroond model v. een
standbeeld voor Beethoven. Sedert 1845 vertoefde hij to Rome, vanwaar hij naar Berlijn
ontboden word om eon der acht groepen to
beitelen, die d. SehloszbrUcke" versieren.
Zijn groep „Eon Krijgsman, beschermd door
Minerva" wordt onder d. best geslaagde gerekend. Daarna vervaardigde hij een groot
aantal beelden. o. a. een „Matthaeus" to Helsingfors, een „Daniel" to Berlijn, een „Borussia" voor 't Museum to Berlijn, een bronzen
standbeeld v. burgemeester Francke to Maagdenburg, zeven beelden te Potsdam en ruiterstandbeelden v. Frederik Wilhelm III en
IV- to Keulen. Hij overl. to Cannstadt 20
Apr. 1874.
Blaeu (wILLEM JANSZ.), zoon v. Joh. Blaeu,
word in 1571 to Alkmaar gob. on overl. to
Amsterdam 21 Oct. 1638. Hij was vriend en
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leerling v. Tycho Brahe, zelf een voortreffelijk wis- en werktuigkundige on heeft zich
beroemd gemaakt door zijn landkaarten, aardglobes on aardrijksk. werken. Ook heeft hij
v. d. mond der Maas tot Tassel een graadmeting gedaan, waarvan Picard getuigde, dat
zij die v. Snellius overtrof. Waarschijnlijk is
't handschrift, waarin hij deze graadmeting
had opgeteekend, in 1672 bij 't afbranden v.
d. boekdrukkerij v. Blaeu (a. d. Gravenstraat
to Amsterdam, ter plaatse waar nu nog 't
Blaeu-erf is) mode verloren gegaan. W. J.
Blaeu list twee zonen na, JOHANNES en CORNELIS, waarvan d. eerste een der beroemdste
boekhandelaars v. Amsterdam word. Uit zijn
drukkerij zijn talrijke uitgaven der classici
voortgekomen, die met die v. Elzevier wedijverden. Van hem zijn o. a. 't ,,Novum ac
magnum theatrum civitatum totius Belgii"
(1649, 2 dln); „Het groot stedeboek v. geheel
Italie" (oorspr. in 't Lat. in 2 dln; in 't
Ho11. to Amsterdam, 1704, 4 din; Den Haag,
1724, in 4 dln) en d. groote Atlas „Cosmographia Blaviana" (1651—'64 in 14 dln), welk
work nog altijd op prijs gehouden wordt en
waarin d. afteekening en beschrijving voorkomt v. Tycho Brahe's sterrewacht. Hij overl.
28 Dec. 1673.
Blaine (JAMES GILLESPIE), een bekwaam
N.-Amerik. staatsman, word gob. 31 Jan. 1830
to Indian Hill in Pennsylvania. Hij genoot
een wetensch. opleiding en vestigde zich in
1853 in d. staat Maine, waar hij veel voor d.
dagbladpers werkte, lid v. 't wetgevend lichaam
word en weldra 't hoofd der republikeinsche
partij was. In 1862 werd hij naar 't Congres
afgevaardigd. her schitterde hij door zijn
redenaarstalent en was hij herhaaldelijk voorsitter. In 1876 en 1880 was hij d. candidaat v.
d. republikeinsche partij voor 't presidentschap der Vereen. Staten en sedert 1877 lid
v. d. Senaat. President Garfield benoemde
hem in Mrt 1881 tot staatssecretaris on later
was hij jaren achtereen minister v. Buitenl.
zaken.
Blainville (HENRI MARIE DUCROTA Y DE),
gob. 12 Sept. 1778 to Argues bij Dieppe, ging
jong naar Parijs, waar hij studeerde on in 1810
tot doctor in d. geneeskunde bevorderd word.
Cuvier bracht hem tot d. studio der dierkunde.
In 1812 verkreeg hij d. betrekking v. toegevoegd hoogl. in d. vergelijkende ontleedkunde
on physiologie a. d. universiteit to Parijs on
word hij to gelijk leeraar in d. nat. hist. a. 't
Athenaeum. In 1832 volgde hij Cuvier op als
hoogl. in d. vergelijkende anatomic a. 't Museum. Hij stierf 1 Mei 1850 op d. spoorweg
v. Parijs n. Rouen. Sedert 1825 was hij lid v.
't Instituut. Hij werkte met veel vrucht voor
d. wetenschap, niet alleen door 't vormen v
een aantal leerlingen, die a. d. zoetvloeiendheid v. zijn voordracht als gebonden waren,
maar ook door 't in 't licht geven v. een
menigte werken on verhandelingen. d.Laatste
zijn meest opgenomen in 't „Journal de physique", waarvan Blainville hoofdredacteur was
v. 1817 t. '25, in 't „Bulletin de la Societe
philomatique"; d. „Annales du Museum d'hist.
nat."; „Annales francaises et etrangeres d'anatomie et de physiologie", „Journal de 1' Institut" en „Echo du monde savant". Van zijn
grootere werken verdienen vooral opgenoemd
to worden: ,Fauna Francaise" (90 afl. Parijs,
1821—'30); „De 1' organisation des animaux"
(Parijs, 182); „fours de physiologie gen. et
compares" (3 dln. Par. 1833); „Osteographie"
(Par. 1839—'49), een work, welks voltooiing
door zijn dood verijdeld is; „Manuel de malaco-
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logie et de conchyliologie" (Straatsb. 1825—'27)
en „Manuel d' actinologie et de zoOphytologie"
(Par. 1834—'37, met 100 pl.).
Blair (HUGH) was een kleinzoon v. Robert
Blair, die onder Karel I d. rechten der presbyteriaansche kerk met moed en nadruk verdedigde. Hugh B. werd 7 Apr. 1718 to Edinburg geb., waar hij ook studeerde en in 1739
met een dissertatie over d. Beginselen
v. 't
„
natuurrecht" promoveerde. H ij gaf toen reeds
proeven zijner kansel-welsprekendheid en
werd spoedig in zijn vaderstad beroepen, waar
hij in 1751 tot d. hoogste geestelijke waardigheid in d. presbyteriaansche kerk v. Schotland opklom. Van toen a. begon zijn letterk.
werkzaamheid, die zich ver over d. grenzen
v. zijn vaderland uitstrekte, doch waarbij hij
zijn ambtsbediening nooit uit 't oog verloor.
Hij leverde belangr. bijdragen in d. „Edinburgh
Review" en hield in d. winter v. 1761 openbare voorlezingen over d. welsprekendheid,
die 't gevolg hadden, dat d. regeering in 1762
een afzonderlijken leerstoel voor d. welsprekendheid en bellettrie stichtte en a. hem toevertrouwde. Blair had door zijn wijsgeerige
denkbeelden, in schoonen vorm voorgedragen,
grooten invloed op zijn tijdgenooten ; hij was
d. helper en raadgever v. zijn omgeving, altijd
kalm, matig en eenvoudig. Hij overl. 8 Jan.
1801. Herhaaldelijk gedrukt en in vele talen
overgezet werden zijn „Lectures on composition" (2 dln, Lond. 1783) en zijn „Leerredenen"
(1777). d. Beste vertaling is die v. Sack en
Schleiermacher in 't Hoogd., 5 dln, Leipz.
1781-1802. Blair stond ook Macpherson bij in
diens uitgaaf der zangen v. Ossian, wier echtheid hij in een verhandeling verdedigde.
Blair (FRANCIS PRESTON), geb. 19 Far.
1821 to Lessington in Kentucky, studeerde
in d. rechten en werd advocaat, maar nam
als vrijwilliger dienst in d. oorlog tegen
Mexico en trad in 1848 op als bestrijder der
slavernij. Hij werd eerst lid v. 't wetgevend
lichaam in Missouri en in 1856 v. 't Congres,
waar hij een der geduchtste tegenstanders
was v. 't drijven der slavenhoudende staten.
Toen d. burgeroorlog in 1861 uitbrak, streed
hij dien als generaal onder SHERMAN tot a. d.
onderwerping der Zuidelijken mode. Hij vervulde daarna gewichtige staatsbetrekkingen,
werd senator en overl. to s. Louis, 9 Juli 1875.
Blake (ROBERT). Doze beroamde Britsche
zeeheld werd in 1598 to Bridgewater geb. Hij
was d. oudste zoon v. een koopman, die hem
in 1615 to Oxford liet studeeren. R. Blake was
een vurig, ernstig man, erkend republik.,
waarom cl. Puriteinen v. Bridgewater hem in
1640 als hun vertegenwoordiger naar 't parlement zonden. Bij 't uitbreken v. d. burgeroorlog trad hij in krijgsdienst voor 't Parlement en diende het met ijver; hij verraste
o. a. Taunton, werd tot gouverneur dier plaats
benoemd en in 1649, evenals Deane en Popham, tot bevelhebber v. 's lands vloot benoemd. Hij ontving toen bevel om d. vloot
v. prins Robert to vernielen, verjoeg die uit
Ierland, vervolgde die tot in d. Middell. zee,
en versloeg d. Prins in d. haven v. Malaga.
Na zijn terugkomst werd hij tot admiraal bevorderd en naar d. Scilley-eilanden gezonden, die hij voor 't parlement veroverde. Toen
in 1652 d. oorlog tegen d. Republiek der Vereenigde Nederlanden uitbrak, werd Blake tot
opperbevelhebber der Britsche vloot benoemd.
Wijl hij bekwaam en dapper was en meestal
over meer en zwaarder schepen gebood dan
d. Nederlanders konden bijeenbrengen, was
hij nauwelijks to wederstaan door Witte Cz.
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de With en Maarten Harpertsz. Tromp. Hij
overwon hen meermalen en bracht d. Nederlanders door 't vernielen der haringvloot en
't veroveren v. veel koopvaardijschepen groot
nadeel toe. Toen Cromwell een nieuw parlement bijeenriep, wend Blake door zijn geboortestad als haar vertegenwoordiger gekozen;
wijl d. Protector echter Blakes republikeinsche gevoelens kende, zond hij hem in 1654
met een vloot naar d. Middell. zee. Hij tuchtigde daar d. roofstaten Tunis on Algiers,
vernielde 9 Turksche schepen, landde en versloeg 3000 Turken, streed daarna gelukkig
tegen Spanje, zeilde in 1656 naar West-Indi6,
veroverde Jamaica, nam een deel der Zilvervloot on ondernam in 1657 een tocht n. d.
Canarische oil., waar hij voor Santa-Cruz
eenige Spaansche galjoenen verbrandde. Op
d. terugreis overl. Blake in d. nabijheid v.
Portsmouth, 17 Aug. 1657. Op bevel v. Cromwell werd zijn lijk met groote staatsie begraven in d. Westminster abdij. Na d. Restauratie werd echter 't lijk op bevel v. koning
Karel II opgedolven en op 't s. Margaretakerkhof In een kuil begraven. Blake kan als
grondlegger der Britsche zeeheerschappij beschouwd worden.
Blake (wILLIAM) werd in 1758 to London
gab. en stierf daar 12 Aug. 1828. Op zijn tiende
jaar bezocht hij reeds d. teekenschool, vier
jaar later leerde hij bij d. graveur Basire en
later genoot hij onderwijs v. Flaxmann en
Filssli. Van zijn jeugd of was hij een zonderling, die op d. Academie d. omgang met zijn
medescholieren vermeed en d. eenzaamheid
zocht om teekeningen to ontwerpen en verzen
to maken. Gedurende d. dag graveerde hij en
des avonds oefende hij zich in d. teeken- on
dichtkunst. In 1784 huwde hij met Oatharina
Boutcher, die hem als een genie bewonderde,
met talent zijn platen kleurde on teekeningen in zijn geest vervaardigde. Des avonds
verkeerde Blake met d. dooden, hij sloot
vriendschap met Homeros en Mozes, met
Dante on Milton en teekende dan studiehoofden
naar die visioenen. Een zijner teekeningen stelt
d. geest eener vloo voor als een naakte figuur
met een krachtig lichaam, dat met brandende,
moordzuchtige oogen blood uit eon beker dronk
en een schubbige, goud en groen gekleurde
huid had. Intusschen leverde hij ook botere
stukken. Zijn twaalf teekeningen „bij 't graf
v. Blair' vonden niettegenstaande 't gebrek
a, smaak en bevalligheid om d. vinding veel
bewonderaars; zij werden door Schiavonetti
gegraveerd. Hierdoor bij 't publiek bekend
geworden, stelde hij ook fresco's ten toon,
waarvan hij tevens een beschrijving in het
licht gaf. In dit geschrift voer hij hevig tegen
't schilderen in olieverf uit, noemde d. Nederlandsche en Venetiaansche kunstenaars booze
geesten on hun effect een work des duivels,
maar Raphael, Michael-Angelo en A. Dilrer
d. echte geniedn. Hij hield veel v. scherpe
omtrekken en paste die zelfs op d. lichamelijke vc orstelling v. geesten toe, die hij zich
als organische wezens voorstelde. Zijn beste
schilderijen stellen „d. Gude Britten" en „d.
Pelgrims" naar Chancer voor. Zijn in 1797 in
fol. uitgeg. eerste vier boeken der Nachtgedachten v. Young zijn zeer zeldzaam en merkwaardig. d. Tekst is in 't midden v. 't blad
gedrukt, dat condom met etsen naar zijn
eigene teekeningen versierd is. Zijn phantasieen
wedijveren met die des dichters of geven
die, naar Blake's phantasieen gewijzigd, weder.
Zijn boekske met gedichten, getiteld „Songs
o f innocence and of experience, showing the
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even merkwaardig en zeldzaam. d. Letters
Ain met een gele kleur gedrukt en schijnen
gegtst te zijn; daar omheen en tuss. d. regels
zijn allerlei phantastische beelden en arabesIcen, ook wel naar hieroglyphen gelijkende
omtrekken aangebracht, die, met levendige
kleuren afgezet, 't boek een zonderling aanzien geven. Behalve deze liederen gaf hij in
1794 nog twee werken in 4°, op dezelfde wijs
versierd, uit, getiteld „Europe a prophecy" en
.,,America a prophecy". Onder al zijn werken
zijn d. 21 schetsen naar 't boek Job, die hij
zelf graveerde, d. edeiste. Zij stellen d. man
v. Uz onder d. aanvechtingen des duivels, d.
verwijtingen zijner vrienden en d. beleedigingen
zijner vrouw voor. Schoon hij met ijver werkte,
maakten zijn phantasieen geen genoegzamen
opgang en kon hij op 't laatst zijns levens
.nauwelijks in zijn onderhoud voorzien. d.
Laatstgenoemde platen, die in een ouden stijl,
schoon en eigendommelijk uitgevoerd zijn,
werden echter met grooten bijval begroet. Zijn
broeder JOHN B. was eveneens teekenaar en
graveur; in 1827 vervaardigde hij d. omtrekken
voor d. Theogonie v. Hesiodos, naar Flaxmann.
131a.kea heet een plantengesl. uit d. fam.
der Lythrarieen, dat door schoone slingerplanten en ranke, bloemrijke boomen in Z-Amerika
vertegenwoordigd wordt. d. Bladeren zijn
glanzig lederachtig v. boven en viltig v. onder,
bloemen groot, schoon gevormd en rozerood,
bessen zoet en eetbaar. Onder d. slingerplanten is d. B. parasitica in Guiana, onder
d. boomen B. quinquinervia in Brazilie 't
inerkwaardigst.
Blanc (ANDRE), opgevoed in een college
der Jezuleten,, werd een beroemd prediker en
stierf 29 Mrt 1657. Hij is vooral bekend door
•een werk tegen d. leer der probabiliteiten, dat
hij onder d. naam v. Candicus Philalethus in
1642 uitgaf. Reeds in 1609 had P. Comitolus,
een Ital. Jezulet, ook deze leer bestreden. Zie
't Anti-Probabilismus v. Gisbert, provinciaal
der JezuIeten te Toulouse (Paris, 1703).
Blanc (LuDw. GOTTFR.), geb. 19 Sept. 1781
te Berlijn, v. Fransche afkomst, studeerde in
(1. theologie en was aanvankelijk Waalsch
predikant te Halle, maar werd in 1811 door
d. Fransche politie, die hem v. samenzwering
tegen d. regeering v. Westfalen verdacht, ge-vankelijk naar Kassel gevoerd, waar hij eerst
door d. komst der Russen bevrjjd werd. Hij
werd toen veldprediker bij 't Duitsche leger,
dat tegen Frankrijk streed, en keerde na d.
-oorlog tot zijn dienstwerk to Halle terug. Hij
werd daar in 1822 buitengew. en in 1833
.gewoon hoogl. in d. letteren, hield voorlezingen over Ital., Spaans. en Frans. taal- en
letterk. en vervulde 't predikambt in d.
Domkerk. Hij heeft daarenboven een Ital.
spraakkunst en een voortreffelijke vertaling
-v. DANTE'S „Divina comedia" in rijmlooze jamben met commentari6n vervaardigd. Hij overl.
18 Apr. 1856.
Blanc (JEAN JOS. LOUIS), geb. 29 Oct. 1811
te Madrid, waar zijn vader onder d. regeering
v. Jozef Bonaparte inspecteur-generaal v.
Financien was. Zijn kinderjaren bracht hij
door op Corsica, 't geboorteland zijner moeder.
Bij d. Juli-omwenteling v. 1830 verloor zijn
-vader zijn inkomen; hij ging toen met zijn
brooder naar Parijs en had moeite om door
letterk. arbeid in zijn onderhoud te voorzien.
Langzamerhand ontwikkelde zich zijn democratische en socialistische denkbeelden, die
hij in 't tijdschrift „Le bon sens", dat hij v.
1836 t. 1838 redigeerde, blootlegde. In 1840
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verscheen zijn opmerkelijk boek „Organisation
du Travail", waarin hij d. theorie verkondigde,
dat ieder recht op arbeid had, dat d. Staat
als werkgever moest optreden en d. loonen
regelen. Onmiddellijk daarop begon hij a. zijn
critisch-historisch werk „Histoire de dix ans;
1830-1840", dat in 1845 in 5 dln voltooid was,
met scherpzinnigheid en schitterenden stip_
d. dwalingen en misgrepen der regeering v.
Lodewijk Filips aantoonde, diepen indruk
maakte en een der oorzaken werd v. d. omwenteling v. 1848. VOOrdat deze uitbrak, verscheen nog zijn „Histoire de la revolution
francaise". Hij trad bij d. Februari-omwenteling v. 1848 op als lid v. 't Voorloopig bewind
en minister voor d. zaken v. arbeid. Hij zou
nu zijn socialistische theorien in practijk brengen. Er werden staatswerkplaatsen (ateliers
nationaux) geopend, waar a. ieder tegen goed
loon arbeid zou verschaft worden, maar waar
zooveel geld verspild en zulk slecht en onnut
work geleverd werd, dat d. regeering ze na
een proeftijd v. drie maanden sloot. Dit gaf
aanleiding tot d. geweldigen arbeidersopstand
v. Juni 1848, die door CAVAIGNAC na vier
dagen barricadenstrijd werd bedwongen,
waarna LOUIS BLANC in staat v. beschuldiging gesteld werd. Hij verdedigde zich welsprekend en met beleid in d. Nationale vergadering, maar ontweek een veroordeelend
vonnis door d. vlucht naar Londen. Hier
schreef hij belangrijke en veel gelezen on
vertaalde werken, zooals een geschiedverhaal
der Februari-omwenteling, d. voltooiing v.
zijn geschied. der Omwenteling v. 1789 on
„Dix ans de l'histoire d'Angleterre", een
werk in 10 dln, dat eerst in 1881 voleindigd
was. Na d. val v. Napoleon III keerde Lows
BLANC naar Frankrijk terug. Hij werd met
geestdrift ontvangen en tot lid der Nationale
vergadering gekozen, waar hij zich bij d.
uiterste linkerzijde voegde, metjeugdigen ijver
debatteerde on in 1879 d. amnestie der verbannen communards verwierf. Hij overl. to
Cannes, 6 Dec. 1882. Zijn broeder AUG. ALEX.
CH. BLANC, geb. 16 Nov. 1815, legde zich toe
op d. graveerkunst on schreef veel kunstcritiek. Hij was v. 1848 t. 1852 belast met 't
bestuur der zaken v. beeldende kunsten on
gaf v. 1849 t. 1875 een prachtwerk in 14 dln
uit, getiteld „Histoire des peintres de toutes
les ecoles." Hij schreef onderwijl vele monographieen, waarvan vooral „l'Oeuvre complet
de Rembrandt" (2 dln, 2e dr. 1875) opmerking
verdient, werd in 1873 lid der Academie en
in 1878 hoogl. in d. aesthetica a. 't College de
France. Hij overl. 17 Jan. 1882.
Blanca van Castilie, d. dochter v.
kon. ALFONSUS IX v. Castilig, werd geb. in
1187 on huwde in 1200 met kon. Lodewijk VIII
v. Frankrijk. Zij oefende door haar standvastigheid en geestesgaven een overwegenden
invloed op haren gemaal en hield met vaste
hand d. teugels v. 't bewind als voogdes over
haar minderjarigen zoon Lodewijk IX tot
1236. Zij overl. in 1252.
Blanchard (JACQUES). Deze historieschilder, to Parijs in 1600 geb. en in 1638 gest.,
was leerling v. N. Bolleri on H. Le Blanc on
werd om zijn uitmuntend koloriet d. Fransche
Titiaan genoemd. Met zijn broeder JEAN B.
reisde hij naar Italie, vertoefde tot 1624 to
Rome en bestudeerde to Veneto d. beroemdste meesters. BLANCHARD schilderde meestal
naakte beelden. Zijn samenstelling is eenvoudig en edel, zijn figuren zijn vol uitdrukking
en bevalligheid. Na to Turijn voor d. Hertog
v. Savoye acht groote schilderijen vervaardigd
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to hebben, die d. geschiedenis v. Venus en
Adonis voorstellen, kwam hij in zijn vaderland
terug. Met Vouet wedijverende, schilderde hij
met dezen voor d. hoer De Bullion een galerij
v. 13 schilderijen uit d. fabelleer. Zijn voorn.
werken zijn een ,s. Andreas", d. „Uitstorting
V. d. H. Geest", dat hij voor 't gild der goudsmeden, en „Johannes op Patmos", dat hij
voor 't lidmaatschap der Parijsche Academie
vervaardigde. Vier schilderijen v. hem zijn in
't Louvre, andere in 't kasteel to Versailles.
BLANCHARD schilderde ook al fresco en heeft
eenige platen geOtst, waarvan vier door Rost
beschreven werden. Zijn zoon GABRIEL, zijn
leerling, was als kunstenaar geeerd, schoon
hij d. hoogte zijns vaders niet bereikte. Doze
word in 1663 tot lid der Academie, in 1672 tot
professor benoemd en overl. in 1704.
.Blanchard (NICOLAS FRANcOIS), een der
eerste luchtreizigers, werd to Andelys in 't
Fr. dep. Euro in 1738 geb. Nog geen 19 jaar
oud, vervaardigde hij een kunstig waterwerktuig; hijzocht naar een middel om zich
in d. dampkring to verheffen on bedacht een
vliegend schip, dat zich door een tegenwicht
v. 3 KG. ruim 6 M. boven d. grond verhief.
Welkom waren hem derhalve d. gehjktijdige
-uitvindingen V. MONTGOLFIER, CHARLES on ROBERT, die ten gevolge hadden, dat hij op 4
art 1784 zijn eerste luchtreis ondernam en in
't volgende jaar met een luchtballon 't Kanaal
van Calais naar Dover overstak, waarop hij
v. koning Lodewijk XVI een geschenk v. 12 000
en een rente v. 1200 livres ontving. In 1793
werd hij op d. vesting Kuffstein in Tyrol gevangen gezet, omdat men hem v. 't verspreiden
v. revolutionaire beginselen beschuldigde. Hij
bekwam echter zijn vrijheid weder on deed
in Aug. 1796 to New-York zijn 49e luchtreis;
hij steeg in 1798 to Rouaan met 16 personen
omhoog, het zich eerst na 6 uur weder dalen
en deed nog in hetzelfde jaar met d. sterrekundige Lalande een wetenschappelijke luchtvaart. Na 66 luchtreizen zonder veel tegenspoed
volbracht to hebben, overl. hij 7 Mrt 1809.
Zijn jeugdige vrouw kwam kort daarna (6
Juni 1809) bij een opstijging om 't leven. 't
Vuurwerk, dat zij medegenomen had, ontstak
d. ballon, zoodat zij verpletterd op een dak
to Parijs nederkwam.
Blanchard (J. B.), Fransch Jezulet, in 1751
to Torteron in d. Ardennen geb. en in 1797
gest., heeft nagelaten: „Le temple des Muses,
ou Recueil des meill. fables des fabulistes
franc." (1766, 2 vol.) en „L'Ocole des moeurs"
(Lyon, 1782, 3 vol., herdrukt 6 vol.).
Blanchard (EDOUARD THEOPH.), geb. to
Parijs in 1843, leerde bij Cabsnel 't portreten historieschilderen, verwierf in 1868 „le
grand prix de Rome", volmaakte in Itali6
zijne kunst en had een schitterend succes op
d. Par. tentoonstelling v. 1874 met zijn „Hylas, door d. nymphen geschaakt"; 't werd
met een eerste-klasse-medaille bekroond on
voor 't Luxembourg aangekocht. Toen echter
in 1878 zijn laatste kapitale schilderij „d. Hofnar" scherp gecritiseerd werd, trok hij zich
dit zeer aan on hij overl. 24 Oct. 1880.
Blanche (AUG-. THEOD.), geb. 17 Sept. 1811
to Stockholm, studeerde to Upsala in d. rechten on trad in d. staatsdienst, maar vroeg zijn
ontslag om geheel a. zijn natuurlijken aanleg
tot d. dichtkunst to kunnen voldoen. Hij
Schreef sedert een groot aantal gedichten,
blijspelen in dichtmaat, drama's on romans,
die met grooten bijval ontvangen werden on
meerendeels in 't Hoogd. vertaald zijn; daaronder behooren: d. blijspelen „Hittebarned"
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en „Rika Morbror", d. drama's „Lakaren"
„Jernbaxaren" en „Engelbrecht och pans Dalkarlar" en d. romans „Taflor och berattelser
ur Stockholms lifvet" (3 dln, 2e dr. 1857);
„Valnaden" (4 dln, 1847); „Sonen of soder och
Nord" (2 dln, 1851) on „Berattelser of Klockaren
i Danderyd" (1856). Hij verwierf door daze
schriften een grooten invloed op zijn
trachtte vrijzinnige denkbeelden aan to kweeken on werkte krachtig made om in Zweden,
d. staatshervorming tot stand to brengen t
warbijd.veStnorwKame
vervangen werden (1856). Hij werd toen lid
der Tweede Kamer en overl. 30 Nov. 1868.
In 1872 werd d. uitgave zijner gezamenlijkewerken voltooid on op zijn graf is een grootsch
monument geplaatst.
Blanchet (PIERRE), geb. to Poitiers in.
1459, werd eerst advocaat, trad daarna in d.
geestelijken stand en beoefende gedurende
zijn geheele leven d. poozie. Van zijn dichtwerken is alleen overgebleven 't geestige
blijspel „Pathelin" (1490), door Brueys in 1715
omgewerkt (L'advocat Patelin), on door Connebert (Parijs, 1572) in 't Latijn overgezet.
Blanchet (JEAN), geneesheer, in 1724 to
Tournon geb., in 1778 gest., was d. schriper v.
„L'Art philosophique du chant" (Paris, 1750);
„Idea du Siècle litter. present, reduit a six
vrais auteurs", „Logique de l'esprit et du coeur"
(Par. 1760).
Blanchet (FRANcois), in 1707 bij Chartres
gob., koos d. geestelijken stand, maar deed
afstand v. een kanunniksplaats to Boulogne
om zich des to beter a. d. letteren to kunnen
wijden. Hij werd tolk bij d. kon. Bibliotheek,
bewaarder der boeken v. 't kon. Kabinet to
Versailles, doch legde ook daze betrekkingen
neder on leefde in afzondering to s. Germainen-Laye, waar hij in 1784 stied'. Men heeft v.
hem: „ Varietes morales et amusantes" (1784,
2 vol.); „Apologues et contes orientaux" (1785)
on 'had sur Peducation d'un prince" (1784).
Hij had d. roam v. een aangenaam on boeiend
verteller to zijn.
Blanckarts (moRiTz), geb. 16 Apr. 1839 to
Dusseldorf, beoefende d. schilderkunst a. d.
Academie zijner geboorteplaats. Hij bereisde
't buitenland om zijne kunstgave to ontwikkelen en schilderde bij voorkeur krijgstooneelen.
Hij is echter meer bekend geworden door zijn
drama's, als: „Joh. v. Schwaben" (1863); „Adolf
V. Nassau" (1865) ; „Koningin Adelheid" (1867)
on „Fur's Vaterland" (1868) en door zijne verzen,
als „Kriegsgedichte" (1866); „Gedichte" (2e dr.
1879) ; „Kriegs- u. Siegeslieder" (1871) en „Kaiserlieder" (1878).
Blanckhof (JAN TEUNIS), een Nederl. landschapschilder uit 't midden der 17e eeuw,
geb. to Alkmaar omstr. 1623 on gest. omstr.
1670, leerde d. kunst bij c. v. EVERDINGE en
G. DE JONG en vertoefde bij herhaling to Rome.
Zijn strandgezichten en tafereelen met onstuimig zwerk en opgestuwde baron werden zeer
geroemd on goad betaald; maar BLANCKHOF
leidde een ongeregeld leven on zwierf veel in
vreemde streken; om zeetooneelen to bestudeeren was hij op d. schepen, waarmede d.
Graaf v. Waldeck Candia v. d. Turken wilde
bevrijden.
Blanco (in) bet. in handelspapieren oningevuld, opengelaten. Blanco-wissels zijn zulke,
waar d. geldsom door d. trekker niet is ingevuld, maar a. d. nemer is overgelaten; blancoendossement is 't op d. rugzijde v. een wissel
plaatsen v. d. handteekening door d. endossant zonder d. naam v. d. geendosseerde; inblanco-trekken is 't afgeven v. eon wissel op
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iemand, zonder dat men iets te vorderenheeft
of vOOrdat d. in d. wissel uitgedrukte som
in harden -v. d. betrokkene gesteld is ; inblanco-verkoopen of -koopen heet bij d. speculanten in effecten of koopwaren d. overeenkomst om eon bepaalde hoeveelheid te leveren
op een bepaalden tijd tegen d. prijs, die 't
artikel dan hebben zal.
Blanco (kaap) of d. Witte kaap is een
punt op d. Westkust v. Afrika op 21' N.B.
tuss. kaap Verd en kaap Bojador. Zij werd
door d. Portugeezen in 1441 op hun ontdekkingstochten 't eerst bereikt.
Blanco (GUZMAN), een bekwaam staatsman in Venezuela, werd in 1865 vice-president dozer republiek. Bij 't afwezen v. generaal FALCON bewerkte hij als hoofd der liberalen in 1870 een omwenteling en hij regeerde
na d. verovering v. Caracas (27 Apr. 1870)
eerst drie jaar als dictator en v. 1873 t. 1877
als president. Hij trad toen of en reisde n.
Parijs, maar onder zijn opvolger ALCANTARA
barstte in 1879 weder een revolutie uit, waarbij
d. ontevredenen GUZMAN ELANco terugriepen,
met geestdrift ontvingen en opnieuw tot
president verhieven. Hij handhaafde zich in
die waardigheid tot 1889, toen hij door saamgezworenen werd vermoord. Hij handhaafde
d. vrede, herstelde 't staatscrediet,bevorderde
't lager- en hooger onderwijs, ondersteunde
kunst en wetenschap, zorgde voor d. aanleg
v. spoorwegen en kanalen en voerde een
nieuw wetboek in.
Bland (NATHANIEL), een Engelsch beoefenaar der Oostersche letterk., overl. 10 Aug.
1865, was d. schrijver v. „Account on the
Atesh Kedeh"; „On the earliest Persian biography of poets by Muhammad-Arifi" ; „Makhzan-alasrar" • „On the Persian game of chess"
en The Muhammedan science of Tabir."
Blandfordia heet een plantengesl. uit
d. lam. der Hemerocallideen, waarvan d. soorten
in Nieuw-Holland thuis behooren, maar als
sierplanten bij ons binnenskamers of in d. gematigde kas gehouden worden, omdat d. ternperatuur niet tot 't vriespunt mag dalen. Een
bloemsteel v. 1 M. draagt een sierlijk neerhangende bloerntros.
Blandrata (GEoRGE), een Ital. geneesheer,
gab. nabij Saluzzo, vluchtte uit Pavia, waar
d. Inquisitie hem bedreigde, naar Geneve, waar
hij d. protestantschen godsdienst aannam,
doch bedenkingen omtrent d. godheid v. Jezus
begon te opperen. d. Predikant der Ital. kerk,
uit 't huis der graven v. Martinengo, tot wien
hij zich met zijn twijfelingen wendde, wilde
zich niet met hem inlaten en zelfs zijn geneesk.
hulp niet gebruiken. Calvijn, wien hij dezelfde
bezwaren voorstelde, ondervindende, dat hij,
na betuigd to hebben in 's leeraars antwoorden te berusten, d. volgenden dag terugkwam
met dezelfde zwarigheden, werd eindelijk
toornig en behandelde hem met hardheid. Toen
een der raadsheeren v. Geneve in 't theologisch auditorium, waar Blandrata een college
v. Calvijn bijwoonde, verscheen, vluchtte hij
(1558) naar Polen, waarheen Calvijn brieven
schreef met dringende vermaning, hem to
verwijderen, ten einde niet door ketterij besmet to worden. In 1563 werd Blandrata door
vorst Jan Sigismond naar Zevenbergen ontboden. Daar, door d. eersten minister Petrowitsj beschermd, begon hij na eon dispuut,
met Fr. David in tegenwoordigheid v. 't geheele hof (in 1566) gehouden, zijn gevoelens
openlijk te verkondigen en werd hij alzoo stichter v. d. secte der Unitariers in Oost-Europa.
Na d. dood v. Jan Sigismond werd hij genees-
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heer v. vorst Stephanus v. Zevenbergen en,
toen daze later koning v. Polen word, lid v.
diens bijzonderen raad. Hij bestreed voortdurend F. David, die verder ging dan hij en
leefde, dat men Jezus niet moest aanbidden.
Blandrata riep F. Socinus uit Zwitserland in
1578 tot zijn hulp, waardoor d. uitbreiding v.
't socianismus in Polen zeer toenam. Blandrata leefde nog in 1585, toen Bellarminus
zijn verhandeling „de Christo" schreef, maar
niet meer in 1592, toen Socinus tegen Wuickus optrad. Men vindt Blandrata's werken
opgenoemd in d. „Bibliotheca Antitrinit".
Blanenstein (NicoLAAs), gezegd Gruning,
kapelaan v. 't kapittel to Bazel in 't midden
der 15e eeuw, was d. schrijver v. een korte
kroniek der bisschoppen v. Bazel en v. drie
deelen over d. oorlog tuss. d. Zwitsers en
Karel d. Stoute, die in d. bibliotheek to Bazel
berusten.
Blangini (ems. MARCO MAR. FEL.), gab. in
1781 to Turijn, word onder d. leiding v. OTTANI
een voortreffelijk componist on kapelmeester.
Door Lodewijk XVIII en Karel X begunstigd,
vestigde hij zich to Parijs, maar d. Juli-omwenteling V. 1830 sleepte hem in d. val der
Bourbons mode en hij stierf in bekrompen
omstandigheden in 1841. Lang waxen zijn
opera's en liederen om d. schoone melodieen
in Frankrijk en Duitschland hooggeschat. d.
Meest bekende zijn: „Chimera et rOalite",_
Nephtali", „Le sacrifice d'Abraham", „La.
Princesse de Cachemire" on „L'amour philosophe".
Blank (Hd. Weiszpfennig). d. Blank had
in ons oude muntwezen een waarde v. zesduiten 33/4 cent. Een halve blank was dus
drie duiten. Hiervan zijn nog volksuitdrukkingen overgebleven, als „een half-blanks-pot'
voor aardewerk v. dien prijs en „een halfblanks-heer" your een schralen pronker.
Blankaart (NIKOLAAS), gab. to Leiden
27 Dec. 1624, studeerde daar a. d. hoogeschool
en word reeds in 1644 met 't onderwijs in d.
geschiedenis a. 't gymnasium te Steinfurth
belast. In 1650 werd hij hoogl. in geschiedenis
en oudheden a. 't kort to voren opgerichte
gymnasium te Middelburg. Nadat dit in 1666
was opgeheven. vestigde hij zich als geneesheer to Heerenveen, maar hem werd in 1669 ,
d.lerstoGikchalengsdi
to Franeker opgedragen, dien hij tot 1690 ,
bekld.Hijovr15Me703gafvl
geschriften in 't licht, waaronder een uitgave
v. Q. Curtius, een v. Florus en een weinig
geschatte uitgave v. Arrianus „Krijgstocht v.
Alexander".
Blankaart (STEVEN), noon v. d. voorg.,
gab. to Middelburg in 1650. werd geneesheer
to Amsterdam, overl. in 1702 en heeft vele
werken geschreven 0. a. „Tractatus novus de
circulations sanguinis" (Amst. 1676); „Lexicon,
modicum" (Leiden, 1690), veelmalen uitgegeyen; „Anatomia reformata" (Leiden, 1695);
„Opera medica" (Leiden, 1701); „Schouwburg
der Rupsen on Wormen" (met pl., Amsterdam, 1688); „Nederlandsche Herbarius"; „Gebruik en misbruik v. d. thee" (Haag, 1666) en
„Verhandelingen van de Caffea en deszelfs
kracht" (Haag, 1686).
Blanke wapenen zijn bajonetten, lansen,
zwaarden, sabels, degens, alle wapenen, die
in 't gevecht v. man tegen man gebruikt
worden.
Blanken (}1.), gab. 15 Nov. 1755 to BergAmbacht, was ten voile wat d. Engelschen
noemen ;,a self-made man". Hij werkte zich
door eigen kracht en studio op tot een uit-
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stekend ingenieur en waterbouwkundige. Aanvankelijk was zijn loopbaan in militaire richting. In d. oorlog tegen Engeland bracht hij
.under d. generaal der genie De Graaff d. Z.Ho11. en Zeeuwsche kust in staat v. tegenweer,
_in 1785 tegen keizer Jozef en in 1793 als luitenant der artillerie tegen d. inval v. Dumouriez.
In 1794 voerde hij 't bevel over d. artillerie
en d. genie tuss. Lek en Rijn, maar toen hij
-Oudewater moest ontruimen, nam hij zijn
ontslag uit d. krijgsdienst. Hij werd daarna lid
der comm. v. toezicht op d. zeedijken onder
voorzitting v. BRUNINGS. Nadat hij reeds meermalen bekroonde antwoorden op prijsvragen,
_zijn yak betreffende, had geschreven, gaf in
1796 't Bataafsch genootschap zijn verhandeling over „'t Maken v. droge dokken in d.
Holl. zeehavens" in 't licht. Eenige jaren later
verscheen v. hem een bekroond ontwerp tot
,,Verdiepen v. 't Y voor Amsterdam" en een
,,Ontwerp tot 't bouwen v. min kostbare
sluizen met waaierdeuren". Meermalen werd
hij door 't Bataafsche bewind en door kon.
_Lodewijk Napoleon met buitenl. zendingen
belast. In 1798 bouwde hij d. zeesluis te Hellevoetsluis; in 1803 verdedigde hij met goed
.gevolg d. rivieroevers tegen d. ijsgang; in 1811
begon hij op last v. keizer Napoleon d. groote
maritieme werken a. Den Helder. Hij werd
voor dit alles met hooge onderscheidingen
beloond en eindelijk verheven tot inspecteurgeneraal van 't korps der bruggen en wegen.
Koning Willem I erkende zijn verdiensten
-en droeg hem 't bouwen op v. vijf inundatiesluizen tuss. Lek en Merwe, 't indijken v. 't
.Koegras en d. aanleg v. 't N.-Roll. Kanaal.
Hij overl. als staatsraad in buitengew. dienst
17 Juli 1838 op Vijverlust bij Vianen. Zijn
broeder A. BLANKEN, geb. 11 Juli 1766, trad in
,zijn spoor. Deze vervaardigde met w. F. CONRAD
, d. uitwatering v. d. Rijn bij Katwijk, schreef
belangrijke stukken over waterbouwk., werd
hoofd-ingenieur v. d. Waterstaat v. Z.-Holland
•en overl. te Gouda 4 Mei 1824.
Blankenburg is 't Z.-0. deel v. 't hertogdom Brunswijk in d. Harz, in 't Z.-0. grenzend a. Anhalt-Bernburg. Voorheen was het
een graafschap, dat in 1599 a. Brunswijk verNiel, in 1690 a. Lodewijk Rudolf, tweeden zoon
v. Anton Ulrich v. Wolfenbuttel afgestaan,
in 1707 tot een vorstendom verheven en tot
1731 afzonderlijk geregeerd werd ; Blankenburg
bevat op 8 vk. geogr. mijl 25 000 bew. d.
Hoofdplaats Blankenburg ligt 11 KM. v. Halberstadt a. d. voet v. een berg in een romantische streek en heeft ruim 5000 inw., die
veel bier brouwen. 't Residentieslot op d.
berg is een der prachtigste bergkasteelen v.
Duitschland.
Blankenburg (CHRIST. FRIEDR. v.) werd
24 Jan. 1744 te Kolberg in Pommeren geb.,
ontving zijn opvoeding a. d. Kon. militaire
school te Berlijn en trad op 17jarigen leeftijd
in Pruisischen krijgsdienst. Hij nam deel a.
d. zevenjarigen oorlog, verliet wegens ziekte
d. dienst en vestigde zich to Leipzig, waar
hij 4 Mei 1796 stierf. Hij schreef: ,Versuch
fiber den Roman" (Leipzig, 1774); „Johnson's
bibliographische und kritische N'achrichten
von einigen Englischen Dichtern" en „Literarische Zusatze zu J. 0-. Sulzer's allg. Theorie
der schOn. K. und W." (Leipzig, 1798, 3 Bde).
Blankenburg (HEINE.), geb. 7 Oct. 1820
nabij Keulen, trad in Pruis. krijgsdienst, kiom
daarin tot luit.-kolonel, vestigde zich na zijn
ontslag te Breslau en was v. 1870 t. 1873
lid v. 't Pruis. Huis v. Afgevaardigden. Hij
schreef: „Der deutsche Krieg von 1866" en „Die
-
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innere Kampfe der nordamerik. Union" (1869).
Blankenese is een lustoord a. d. Elbe bij
Hamburg en Altona in Holstein. d. Elbe is
hier 2500 M. breed; op d. achtergrond verrijst
een heuvel v. 80 M., op welks helling prachtige
villa's met schoone parken en oranjerie6n
verrtjzen. Er zijn 4000 inw., die v. reederij en
visscherij bestaan.
Blankenheimer thee of liebersche
borstkruiden zijn d. gedroogde bloeiende
toppen v. Galeopsis ochroleuca LAM., een geneesmiddel, dat vroeger door Lieber tegen
longtering werd aanbevolen.
Blankert (ARENT) was stads-chirurgijn te
Batavia. Hij is d. schrijver v. „Scheeps-genees-oeffening of nauwkeurige aanteekeningen
en aanmerkingen, wegens d. voorn. Ziekten
en Qualen, die op d. Oost-Indische vaart, en
in Indi6 voorkomen" (2e dr. Amsterdam, 1722).
Blanketsel (Fr. fard, Hd. Schminke, Eng.
paint) is fijne kleurstof voor rood en voor
wit, die gebruikt wordt om een dorre, lederachtige hind een schijn v. frischheid te geven.
't Blanketsel wordt meerendeels te Parijs vervaardigd. 't Roode wordt bereid v. karmijn
of v. saffloer, soms ook v. vermiljoen, 't witte
v. rijstmeel, geslibde talk, parelwit (basisch
chloorbismuth), Spaansch wit (basisch salpeterzuur bismuth) en ook wel zinkwit. Al
deze stoffen werken zeer schadelijk op d. huid
en doen die rimpelen.
Blanqui (JEROME AD.), geb. 28 Nov. 1798
te Nizza, studeerde te Parijs, leerde daar SAY
kennen, die hem aanmoedigde d. staathuishoudk. te beoefenen, en werd door aanbeveling v. dezen geleerde in 1825 hoogl. a.
d. handelschool te Parijs. Hij deed tot 't bestudeeren der maatschappelijke toestanden
groote reizen, hield staathuishoudk. voorlezingen, schreef belangrijke bijdragen in tijdschriften en werd na d. dood v. SAY hoogl.
a. 't Conservatoire des arts et metiers. Hij
overl. 28 Jan. 1854. Zijne werken munten uit
door zaakrijkheid en heldere voorstelling; dit
is vooral toepasselijk op zijn Précis elOmentaire d'economie politique"; „Histoire de l'Oconomie politique en Europe" en „Dictionnaire
de l'industrie manufact., commerc. et agric".
Blanqui (Louis AUG.), broeder v. d. voorg.,
geb. te Nizza in 1805, omhelsde reeds op jeugdigen leeftijd d. democratische en communistische begrippen, waarvoor hij zijn geheele
leven heeft gestreden en geleden en waardoor
hij een volstrekt tegenstander in 't staatkundige v. zijn broeder was. Bij d. Juli-omwentel.
v. 1830 meende hij zijn communistische vervorming der maatschappij te kunnen verwezenlijken en hij schreef daartoe hartstochtelijke
brochures, maar 't koningschap v. Louis Philippe verijdelde zijn hersenschimmen; hij nam
nu zijn toevlucht tot samenzwering en opstand.
Hij stond met BARBES a. 't hoofd v. d. mislukten opstand v. Mei 1839, werd ter dood
veroordeeld, maar begenadigd en op 't fort
s. Michel gevangen gehouden, tot d. Februariomwent. v. 1848 uitbrak. Aan 't hoofd der
communisten bezette hij in Mei 1848 't stadhuis,
maar hij werd gevangen genomen en tot 1861 in
d. kerker gehouden. Kort daarna word hij
wegens republik. woelingen weer tot vierjaar
gevangenis veroordeeld. d. Val v. Napoleon III
en d. afkondiging der republiek op 4 Sept. 1870
opende een nieuw veld voor zijn communistische plannen. Hij redigeerde 't blad „La
patrie en danger", was na 't vertrek der
Pruisen lid der Commune, maar werd op 29
Mei 1871 door d. regeeringstroepen gevangen
genomen, tot deportatie naar Caledonia ver-
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oordeeld, maar tot 1879 op 't fort Quelen gezet.
Vergeefs kozen zijn aanhangers hem meermalen tot volksvertegenwoordiger. Hij over]. 1
Jan. 1881.
B larikuzn is een gemeente met 1000 inw.
in Gooiland, 7 KM. t. Z.-0. v. Naarden. Er is
een paviljoen, op welks platform men prachtige
vergezichten over d. schoone omstreken geniet.
B laru (PIERRE DE), in 1437 geb., kanunnik
v. s. Diez in Lorraine, waar hij in 1505 stierf,
was schrijver v. ,.Nanceidos opus", een Lat.
gedicht over 't beleg v. Nancy door Karel d.
Stoute (1518), waarvan men twee exemplaren
op velin kent, 't eene in d. Biblioth. Nation.,
't andere in d. Bibliotheek v. Besancon. Nic.
C. Romain heeft dit gedicht in Fransche verzen
overgezet.
B lasche (BERN. HEINR.), geb. 9 Apr. 1766
te Jena, studeerde daar a. d. universiteit in
godgeleerdheid en wijsbegeerte en wijdde zich
a. opvoeding en onderwijs. Hij was v. 1796 t.
1810 leeraar a. 't opvoedingsgesticht v. SALZMANN te Schnepfenthal en over]. 26 Nov. 1832.
Hij heeft veel over opvoeding geschreven, o. a.
„Handbuch der Erziehungs wissenschaft" (2 dln
1824); „Philosophic der Offenbarung" (1829);
,,Kritik des modernen Geisterglaubens" (1.830)
en
„Philosophische Unsterblichkeitslehre"
(18.
31)
Blaschke (JOHANN), geb. 14 Mei 1809, sedert
1840 hoogl. in d. rechtsgeleerdheid a. d. universiteit te Gratz, schreef veel gebruikte rechtsgel.
studieboeken, o. a.: „Vortrage fiber Lehnrecht"
(1847); „Das osterreichische Wechselrecht" (7e
dr. 1877); „Kurzgefaszte Darstellung des Osterreichischen Wechselrechts" (5e dr. 1875); „Erlauterung des Handelsgesetzbuchs" (3e dr.
1879) en ,Der Osterreichische Wechselprozesz"
(2e dr. 1872).
Blasius (s.) was bisschop te Sebaste a. d.
Zwarte zee in Klein-Azie en onderging d. marteldood in 316 onder 'denims. Zijn gedenkdag
is 3 Februari. Van d. 6e tot 't begin der 19e
eeuw bestond er een beroemd klooster a. s.
Blasius gewijd in een eng dal, door hooge
steile bergwanden omringd, in 't Schwarzwald.
Blasius (GERARD) of Metes, geb. te Brugge,
beroemd geneesheer en hoogl. te Amsterdam,
waar hij in 1682 in gevorderden ouderdom
-over]., had onder Gasp. Bartholinus te Kopenhagen gestudeerd en was te Leiden gepromoveerd. Als lid v. d. „Academia Naturae Curiosorum" had hij d. naam v. „Podalirius secundus" aangenomen. In d. ontleedk. had hij
groote verdiensten. d. Ontdekking v. d. ductus
salivalis, a. Stenonis toegeschreven, die zijn
lessen had bijgewoond, wordt ook a. Blasius
toegekend. Blasius heeft vele werken v. anderen uitgegeven, o. a. F. Licetus ,de Monstris
ex rec. G. Blasii, qui Monstra quaedam nova et
rariora ex recentiorum scriptis addidit" (Amst.
1665). Van Blasius zeif is „Medicinae generalia fundamenta" (Amst. 1661); „Instit. medicorum compendium" (ibid. 1667); „Medicina
universa" (ib. 1665); „Observationes medicae
rariores" (ib. 1677); „Anatomia contracta" (ib.
1662) en „De Anatomia Animalium" (ib. 1681).
Zijn broeder JOH. LEON B., advocaat te Amster.
dam, nam levendig deel in d. ontleedk. onderzoekingen v. GER. BLASIUS en vertaalde een
brief V. TH. BARTHOLINUS tegen DE BILS 111t
't Latijn in 't Nederl. (Barth, epist. med. Cent.
III. p. 75). ABRAH. B., zoon V. GERARD, was
geneesheer te Amsterdam, waar hij in 1650
geb. was. Deze heeft uitgeg. „Jobi a Meek'ren
chirurgi Amst. Obss. Medico chirurgicae"
(Amst. 1682).
Blasius (JOAN), jongste zoon v. LEONARD

107

BLA.

raad en generaal opperbouwmeester
v. Christiaan IV, koning v. Denemarken,
werd 13 Apr. 1639 te Leiden geb. en studeerde
in d. rechtsgeleerdheid. Hij was in zijn tijd
een geliefd dichter en zijn „Fidamants kusjes, minnewijzen" werden op vroolijke bijeenkomsten gezongen. Hij schreef ook: „'t
Huwelijk v. Oromdate en Statira", blij-eindend
treursp. (Amst. 1670); ,d. Edelmoedige vijanden", blijspel (3e dr. 1671) ;• „d. Malle wedding"
(1671); „Dubbel en Enkel", Jok-en-ernst-spel
(1670); „Lijsander en Calisthe", blij-eindendtreurspel (n. 't Fransch, Amst. 1663) en „Geslachtboom der Goden en Godinnen" (16611669).
Blasphemie beteekent eerroof, maar was
in 't Oostersch Rom. rijk d. naam v. majesteitsschennis en in d. Christelijke kerk v. godslastering en werd volgens 't Kanonieke recht
strafbaar gesteld en vervolgd door d. geestelijken rechter. Vroeger werd in vele staten,
en in Pruisen nog, d. blasphemie ook door d.
wereldlijken rechter gestraft.
Blassiere (JEAN JACQUES), geb. te 's-Gravenhage in 1736, onderwijzer in 't fundatiehuis
v. Renswoude, overt. te 's Gravenhage 8 Dec.
1791, was een verdienstelijk wiskundige, die
in 't Nederl. en Fransch eenige goede leerboeken heeft uitgegeven. Hij was d. leermeester V. J. H. V. SWINDEN.
131asz (FRIEDR. WILH.), geb. 22 Jan. 1843 to
Osnabruck, studeerde in d. letteren te Gottingen en to Bonn en werd in 1876 hoogl. to
Kiel. Hij schreef: „Die Griechische Beredsamkeit v. Alexander b. Augustus" (1865);
,Die Attische Beredsamkeit" (1880); „Ueber
die Aussprache des Griechischen" (2e dr. 1882)
en een gedeelte v. 't „Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft" (1885).
Blau (ERNST OTTO FRIEDR. HERM.), geb. 21
Apr. 1828 te Nordhausen, studeerde te Halle,
trad in Pruisischen staatsdienst en was consul
en tater consul-generaal eerst te Trebizonde,
daarna in Bosnio, eindelijk te Odessa, waar hij
26 Febr. 1879 over]. Hij maakte v. zijn werkkring gebruik om wetensch. reizen te doen
en d. Oostersche taal- en letterk., land- en
volkenk. to beoefenen. Hij legde d. resultaten
zijner onderzoekingen in belangrijke artikelen
in tijdschriften neder en gaf afzonderlijk uit
„Reisen im Bosni6n u. Herzegowina" (1877).
Blau (JERONIMUS DE), een Friesch rechtsgel.,
geb. in 1616 en over]. 13 Dec. 1672, was achtereenvolgens pensionaris v. Leeuwarden, v.
Harlingen, lid der vroedschap v. Leeuwarden
en gevolmachtigde op d. Landdag. Hij was
tevens een goed Lat. dichter. Zijn achterkleinzoon QUIRIJN D. B., geb. to Bergum 20 Aug.
1726 en over!. 16 Dec. 1780, was insgelijks
een voortreffelijk rechtsgel. Hij was secretaris
v. Sneek, Leeuwarden, Workum, Hindeloopen,
v. d. prow. Rekenkamer en ordinaris-raad in
't Hof v. Friesland.
Blaudsche pillen houden ieder 15 centigram ferrosulfaat en kaliumcarbonaat. Zij heeten naar d. geneesheer BLAIID (geb. te Nimes
1774, over]. to Beaucaire 1858), die ze verordende tegen bleekzucht en bloedarmoede.
Blaurer (AmBRosrus), geb. te Constanz 2
Apr. 1492, werd monnik, doch verliet na 't
lezen der schriften v. Luther 't klooster en
werd predikant in zijn geboortestad; hij predikte ook to Ulm, Esslingen, Augsburg en
Memmingen met gevaar voor zijn leven, totOat hij door hertog Ulrich v. Wurtemberg in
1535 to Tubingen beroepen werd. In 1537 was
hij tegenwoordig op d. bijeenkomst v. hervormers te Schmalkalden en in 1539 op die to
BLASIUS,
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Frankfort. Overigens was hij Luther niet zeer
genegen. Toen 't Interim a. Constanz opgedrongen werd, ging hij naar Zwitserland en
werd predikant te Biel. Hij overl. in 1568 te
WinterthUr. Zijn geschriften vielen niet in d.
geest v. heftige Lutheranen.
Blautopf heet een klein, maar diep bergmeer, waaruit d. Blau ontspringt. 't Ligt in
Wurtemberg bij Blaubeuren a. d. voet v. een
steilen rotswand, heeft slechts 120 M. in
omtrek, maar 23 M. diepte en is bij 't wegsmelten der sneeuw en bij storm zeer onstuimig.
Blauw is een hoofdkleur, evenals 't geel
en 't rood. Met geel vomit blauw d. schakeeringen v. groen; met rood die v. paars
en violet, met geel en rood in d. vereischte
verhouding wit. In d. regenboog ziet men d.
schakeeringen v. 't blauw, v. 't lichtblauw,
hemelsblauw, korenblauw tot in 't violet overgaan. Zie verder d. artt. kleuren en verven.
B lauwbaard is d. held v. een volksverhaal, in Frankrijk ontstaan en reeds vroeg
over geheel W.-Europa verbreid. Blauwbaard
is daar zekere ridder RAOITI, die zevenmaal
gehuwd is, zes zijner gemalinnen heeft vermoord en dit ook d. zevende wilde doen,
teen deze nog tijdig door haar broeders werd
gered, die d. vrouwenbeul zijn gerechte straf
doen ondergaan. d. Opera „Raoul" V. GRETRY
heeft deze legende tot onderwerp.
.Blauwboe.ken (Fr. pamphlets, Eng. libels)
noemde men vroeger, in ooze Republiek ook
in officieele stukken, wat wij nu vlugschriften
of brochures noemen. d. Naam is ontleend a.
't blauwe omslag, waarin ze gewoonlijk vervat waren. Zoo heeten in 't Britsche rijk nog
d. regeerings-verslagen en -rapporten, die bij
't Parlement worden ingediend, „Blue-books".
Blauwe bergen vmdt men op d. Z.-W.kust v. Java; in 't Z.-0. v. Nieuw-Holland; a.
d. Oostzijde v. 't eil. Jamaica. Ook heet een
Noordelijke keten v. d. Jura en een deel v. 't
Alleghany-geb. Blauwe bergen.
B lauwe grot (d.), Zie Capri.
Blauwhout, Zie Campechehout.
B laulvstof, Zie Cyaan.
Blauwververij, Zie Verven.
Blauwzucht (Cyanosis, morbus coeruleus).
Bij dozen ziekelijken toestand heeft d. lijder
een donker paarse blauwachtige kleur, dikwijls over een groot deel der huid, maar
vooral a. d. lippen, in d. mondholte, a. d.
toppen der wingers en a. d. teenen. Deze toestand hangt af v. een ongenoegzame oxygenate v. 't blood en ontstaat dus dikwijls
door aangeboren hartgebreken, ook door ziekten v. d. groote vaten der longen. Soms, niet
altijd, is 't eironde gat tuss. beide kamers v.
't hart, dat zich in d. eerste dagen na d. geboorte sluit, open gebleven of misschien ook
later opnieuw geopend. Dit is evenwel geen
doorgaande regel, want men heeft gevallen
gezien, waarin 't genoemde gat niet gesloten
was en waarin geene blauwziekte was waargenomen. Personen met aangeboren blauwziekte lijden dikwijls a. sterke hartklopping,
klagen veel over koude en worden vaak door
aanvallen v. groote benauwdheid, die met
verstikking dreigen, gekweld. Vele sterven
reeds in d. eerste kinderjaren, enkele leven
langer en men heeft zelts gevallen, waarin
een vijftigjarige leeftijd door zulk een patient
werd bereikt. Bij aangeboren en aanhoudende
blauwziekte bestaat alle vrees, dat er eon
ongeneeslijk hartgebrek of afwijking in d.
groote vaten bestaat, zonder dat men d. aard
der aandoening nader kan bepalen, ten minste
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zal dit in d. meeste gevallen niet meer dan
gissen zijn. Bij d. onzekerheid der diagnose
zij men in d. voorzegging omzichtig; vooral
omdat d. ondervinding geleerd heeft, dat 't
gevaar voor 't leven niet altijd in verhouding
tot d. verschijnselen staat. Zelfs, hoewel zeldzaam, heeft men gezien, dat d. verschijnselen
langzamerhand geheel zijn verdwenen. Men
moot dus zooveel mogelijk op d. algemeenen
toestand letten en d. behandeling zoo bestieren, dat al wat in een of ander opzicht schadelijk zou kunnen werken, wordt vermeden
en voor zoover 't mogelijk is d. lijder in
omstandigheden plaatsen, die d. algemeene
gezondheid bevorderen. Vermijding v. inspanning, v. vermoeienis is v. groot belang; mocht
er eenige hoop op verlenging v. 't leven bestaan, dan lette men op d. keuze v. 't beroep.
Geneesmiddelen zullen naar 't geval gewijzigd
moeten worden. Tonica zullen dikwijls, krampwerende, verdoovende middelen zeldzamer
aangewend moeten worden. Bij d. ziekteverschijnselen zal een afleidende behandeling,
aanwending v. warmte op d. ledematen om
d. omloop v. 't blood to bevorderen, inademing
v. versche zuivere lucht verlichting aanbrengen. d. Acute toevallen v. blauw-worden der
lippen, der huid, koud-worden der ledematen,
kunnen bij vele ziekten ontstaan. Zij vorderen
een zeer waakzame behandeling en moeten
met d. meest gespannen aandacht worden
gadegeslagen.
Blauwzuur, Zie Cyaan.
131avet (d.) is een rivier v. 18 geogr. mijl
lang in Bretagne in 't dep. COtes du Nord.
Gedurende haar loop verdwijnt zij over een
lengte v. 600 M. onder d. grond en zij stroomt
bij Port-Louis in 't Kanaal.
Blavet (MIcHEL), in 1700 to Besangon geb.,
musicus v. Lodewijk XV en surintendent der
muziek v. d. Prins de Carignan, was als
fluitspeler beroemd. Hij woes d. uitnoodiging
v. Frederik d. Groote, zich in Pruisen te
vestigen, af on overl. to Parijs in 1768. Zijn
muziek voor d. opera „La fête de Cythere",
v. d. „Jaloux corrige" en v. d. „Jeux Olympiques" was in zijn tijd zeer geliefd.
Blaye (d.) is een rechtsche tak v. d.
Gironde (d. mond v. d. vereenigde Garonne
en Dordogne) in Z.-W. Frankrijk. Aan doze
rivier ligt op d. eenen oever de stad Blaye
met 5000 inw., op een rots in 't midden der
rivier 't fort Pate en op d. anderen oever 't
fort Mocloc, waarnaar d. wijn v. d. omstreken
heet.
Blayney (BENJAMIN), to Oxford geb., hoogl.
in d. Hebreeuwsche taal en predikant to Polshot in Wiltshire, waar hij in 1801 stierf, was
een uitstekend taal- en godgeleerde. Men heeft
v. hem o. a. versch. leerredenen, een verhandeling over d. 70 weken v. Daniel en eene
geachte uitgaaf v. d. Bijbel v. Oxford.
Blaze (HENRI), baron DE BURY, geb. 19 Mei
1818 to Avignon, studeerde to Parijs en vertoefde lang in Duitschland en Italie. Hij is d.
schrijver v. d. schoone studien over d. Duitsche
letterk. on over d. toestand v. Italie, die in
d. „Revue des deux Mondes" v. 1839 t. 1850
voorkomen onder d. naam V. HANS WERNER en
HENRI B. Onder zijn eigen naam schreef hij o. a.
d. geestige boeken „Souvenirs des campagnes
d'Autriche" (1854); „Le chevalier de Charat"
(1862); „Les bonshommes d. Cire" (1865); „La
lOgende de Versailles" (1870); „Les femmes du
temps d'Auguste" (1875) on „Tableaux romantiques de litterature et d'art" (1878). Hij overl.
in Mrt 1888.
131azoen, Zie Wapenkunde.
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.131eamire (WILLIAM), overl. to Londen in
1805, is d. schrijver v. „Remarks on the poorlaws and the maintenance of the poor" (1800).
Sleek (PIETER), geb. te 's Gravenhage in
1700, was d. zoon en leerling v. d. portretschilder RICHARD BLEEK, die zich te Londen
nederzette en daar over f eed. Pieter B. kwam
in 1723 te Londen, waar hij zich een grooten
naam als portretschilder maakte. Walpole
roemt d. portretten v. d. tooneelspelers Johnson en Griffin, naar welke gravuren gemaakt
Rijn. Bleek beoefende zelf d. graveerkunst
met veel bekwaamheid. Zijn platen zijn meest
portretten, zoo naar zijn eigen schilderijen
als naar die zijns vaders, naar Van Dijck,
Lelie en Van der Werff, in zwarte kunstmanier. Onder d. beste behooren zijn eigen
portret; dat v. Rembrandt; v. F. Duquesnoy;
v. Mrs. Libber en Clive, d. eerste in d. rol v.
Cordelia, d. laatste in die v. Philinde uit
Shakespeare, beiden naar zijn schilderijen in
fol. in 1734 gegraveerd. Men roemt ook zijn
plaat naar Van der Werff, die „Maria met
het kind" voorstelt. Hij overl. in 1764 te
Londen.
Sleek (FRIEDR.), geb. 7 Juni 1793 te Arembilk in Holstein, studeerde te Kiel en te Berlijn in theologieerd in 1828 hoogl. in die
wetenschap te Bonn
en overl. daar 27 Febr.
B
1859. Hij heeft versch. critische en uitlegk.
werken geschreven, o. a. „Der Brief a. d.
Hebraer" (3 dln, 1840); „Einleitung in das
Alte Testament" (4e dr. 1878); „Einleitung in
das Neue Testament" (3e dr. 1875); „Synoptische Erklarung der ersten drei Evangelien"
(2 dln, 1862) en vele voorlezingen.
een zoon v. d.
Sleek (wILH. HEINR.
voorg., geb. 8 Mrt 1826 te Berlijn, studeerde
te Bonn en te Berlijn in d. classieke letteren
en richtte daarna zijn aandacht op d. Z.-Afrikaansche talen. Hij reisde daartoe in 1855
naar Port-Natal, vertoefde lang in d. binnenlanden, vond voor zijn nasporingen grooten
steun bij bisschop COLENSO en bij d. gouverneur der Kaapkolonie GEORGE GREY, kwam in
1859 tot herstel zijner gezondheid naar Europa,
maar keerde eerlang n. d. Kaapstad terug en
overl. daar 17 Aug. 1875. Zijn twee hoofdwerken zijn : „Sir G. Grey's Library" (Kaapstad,
2 din, 1859) en„Second report concerning
Bushman researches” (1875). Daarenboven
heeft hij ook zijn onderzoekingen betreffende
41. polynesische talen in 't licht gegeven en
manuscripten nagelaten, die grooten dienst
kunnen doen bij 't verder bestudeeren der
Z.-Afrik. talen.
Sleeken. d. Spinbare vezels v. vlas en
hennep, katoen, wol en zijde en d. daaruit
vervaardigde stoffen zijn meestal v. nature
kleurloos, maar worden door d. behandeling,
door spinnen en weven, gekleurd of besmet
door vreemde stoffen, wier aankleving meestal
zoo sterk is, dat zij door werktuiglijke behandeling niet kan worden opgeheven. Indien nu
d. vezels of daaruit vervaardigde stoffen
kleurloos of voor 't verven wit moeten zijn,
dan is 't noodzakelijk d. vezels v. d. kleurende
stoffen te bevrijden; d. daartoe strekkende
behandeling wordt bleeken genoemd. 't Bleeken bestaat daarin, dat d. kleurende stof door
d: invloed v. scheikundige middelen zoo
wordt veranderd, ontleed of vernietigd, dat
zij verder door andere middelen, hetzij scheikundige, hetzij werktuiglijke, v. d. vezels
kan worden verwijderd. d. Aanklevende kleurende stoffen zijn organisch, meestal zeer
samengesteld en daarom gemakkelijker door
bleekende middelen ontleedbaar. d. Vezels
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daarentegen zijn vastere verbindingen en bieden daardoor langer weerstand, ofschoon zij
door d. tijd ook worden aangegrepen. 't Bleeken berust dientengevolge daarop, dat d. kleurende stof veel spoediger door d. bleekmiddelen wordt aangetast dan d. vezels zelf en deze
laatsten derhalve a. d. ontledenden invloed
kunnen worden onttrokken, eer zij worden
aangegrepen.
d. Tot nu toe gebezigde bleekmiddelen zijn
v. zeer verschillende geaardheid en niet voor
alle kleurstoffen en vezels v. gelijke werking,
zelfs zoo dat sommige slechts betrekkelijk
dien naam verdienen; chloor bijv. is voor 't
bleeken v. plantenvezels zeer geschikt, maar
voor dierlijke vezels niet, omdat 't deze to
spoedig aantast. d. Volgende middelen vinden
in d. bleekerij hunne toepassing: salpeterzuur,
salpeterigzuur, een oplossing v. ondersalpeterzuur in zwavelzuur, zwaveligzuur, chloorwater, chlorigzuur, chloorontwikkelende mengsels (bleekzouten en bleekwaters), bruinsteen
en zwavelzuur, mangaanzuur, chroomzuur,
dampkringslucht, die door invloed v. vochtigheid en zonlicht, door oxydatie v. phosphorus
of door electrische vonken ozoon bevat.
Er bestaan twee versch. redenen voor d.
aanwending v. bleekmiddelen : d. verwijdering
v. opzettelijk op d. vezels gebrachte kleurstoffen, bijv. in d. katoendrukkerij, dus ontkleuring — en d. verwijdering v. d. toevallig
aanklevende stoffen v. d. ruwe vezels, 't eigenlijke bleeken. Hiertoe zijn slechts enkele
d. genoemde middelen geschikt en wel: 't
zonlicht met vochtigheid en dampkringslucht,
of d. gewone bleek; 't chloor en eenige v.
zijn verbindingen, bleekwaters en bleekzouten; 't zwaveligzuur. d. Working v. deze middelen wordt voorbereid, ondersteund en vol.
maakt door loogen (bijtende alkalion), zeep,
kalk, zuren, gisting en werktuiglijke middelen ('t wasschen en waschtoestellen). Bleekwaters en bleekzouten zijn verbindingen v.
't chloor, die bereid en gebezigd worden om
dit gas op een gemakkelijke wijs to kunnen
bewaren en ontwikkelen. d. Bleekzouten zijn:
d. zoogen. chloorkalk, bleeknatron en bleekkali, eigenlijk bestaande uit een mengsel v.
't hypochloriet, 't chloride en d. base, zoodat
d. bleekkalk samengesteld is uit calciumhypochl., chloorcalcium en calciumhydroxyde
(gebluschte kalk), d. bleeknatron uit natriumhypochl., chloornatrium en bijtende natron,
d. bleekkali uit kaliumhypochl., chloorkalium
en kali; d. waterige oplossingen v. d. laatste
twee zijn d. zoogen. bleekwaters, die v. 't
kaliumzout is meer bekend onder d. benaming
v. bleekwater of loog v. Javelle, eau de Javelle,
die v. 't natriumzout als bleekwater of loog v.
Labarraque, eau de Labarraque. d. Bleekkalk
wordt bereid door chloorgas in aanraking to
brengen met kalkhydraat; d. beide andere
bleekzouten verkrijgt men door oplossingen
v. d. carbonaten met chloorkalk to vermengen,
waarbij dan calciumcarbonaat neerslaat on 't
verlangde bleekzout in d. oplossing blijft, of
door chloorgas te leiden door d. oplossingen
v. d. carbonaten of d. hydroxyden. 't Papier
wordt gebleekt, als d. stof nog in d. toestand v. brij is. Ook hiertoe wordt chloorkalk gebruikt, maar er moot goede zorg besteed worden om d. kalkzouten te verwijderen, omdat anders 't papier later bruin wordt,
en wordt 't papier v. gekleurde lompen gemaakt, dan moot d. working v. d. chloorkalk
doer die v. zoutzuur bespoedigd worden. Dierlijke vezelstoffen hebben een groot stikstofgehalte en daarom kan bij 't bleeken v. wol
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en zijde geen chloor aangewend worden. Bij
d. wol moet eerst d. vettigheid door verzeeping verwijderd worden, men dompelt daartoe
d. wol in water v. 40' a 50° C, waarin ammoniumcarbonaat is gemengd, 't vet vormt
daarmede een emulsie, die door uitspoeling in
stroomend water verdreven wordt. 't Eigenlijke
bleeken geschiedt daarna met zwaveligzuur
in gasvorm dusgen. zwavelen), of met zwaveligzuur in water opgelost of met natriumhyposulfiet of antichloor. Ook d. zfjcle wordt
door zwaveligzuur gebleekt, maar in een zeer
verdunde oplossing, omdat dit zuur ook d.
zijde aantast. Dergelijke methoden worden op
't bleeken v. stroo, v. vederen, v. sponsen toegepast. Dat ozoon krachtig oxydeerend werkt
is bewezen en dat bij d. veldbleek 't ozoon
een belangrijke rol vervult is zeker, maar d.
pogingen om in d. kunstmatige bleekerij 't
ozoon aan te wenden zijn tot dusverre niet
voldoende geslaagd.
_Meeker (PIETER), geb. 10 Juli 1819 te Zaandam, was eerst apothekersleerling, deed in
1840 examen als chirurgijn, oefende zich te
Parijs onder VELPEAU en vertrok in 1842 als
militair arts naar Java. Hij vond daar gelegenheid om zijn kennis der natuur zeer uit
te breiden, legde zich met bijzonderen ijver
toe op d. beoefening der vischkunde (ichthyologie), schreef daarover merkwaardige artikelen in tijdschriften en stichtte 't Indisch
genootschap voor Natuurkunde. Hij keerde in
1860 naar 't Vaderland terug, woonde eerst
te Leiden en overl. in Den Haag op 24 Jan.
1878. Zijn hoofdwerk heet „Atlas ichthyologique des Indes Orientales Neerlandaises",
waar van bij zijn leven 8 folio-deelen met 420
platen verschenen.
Bleekert of Bleichert (Claret) heet d.
lichtroode wijn, die vooral op d. Zuidelijke
hellingen v. d. leirotsen in 't Ahrthal a. d.
linker-Rijnoever groeit. d. Beste soorten zijn
die v. Ahrweiler en Wallporzheim. Bleekert
komt 't meest overeen met Moezelwijn, is
uitstekend v. smaak, maar kan niet jarenlang
bewaard worden.
Bleekzucht (Chlorosis) is een ziekte, die
bij vele meisjes en vrouwen in min of weer
hoogen graad voorkomt. Zij ontwikkelt zich
dikwijls, zonder dat men er eenige aanleidende oorzaak voor kan vinden, maar kan
ook een gevolg zijn v. overspanning, 'tzij v.
't lichaam, 'tzij v. d. geest. Evenzoo wordt zij
dikwijls door ongenoegzame beweging, gedrukte gemoedsgesteldheid, slecht voedsel,
kamerleven of onzuivere lucht veroorzaakt.
Hartgeheimen, voor ieder zorgvuldig verborgen, a. wier kwellende overpeinzing zich veel
jonge ongehuwde vrouwen overgeven, moeten door d. geneesheer niet voorbij gezien
worden. In vele gevallen is deze ziekte ook
een gevolg v. bloedverlies. d. Verschijnselen
zijn een bleeke, ongezonde kleur met kringen onder d. oogen; groote zwakte, hartklopping en vermoeidheid zonder ge6venredigde
inspanning; gestoorde spijsvertering meest
met afkeer v. vleeschspijzen en trek naar
zure gerechten, die bijna altijd schadelijk
werken. d. Stoelgang is gewoonlijk traag, d.
geslachtsverrichtingen gestoord. d. Gemoedsstemming afwisselend, meest met overhelling
tot stille zwaarmoedigheid, terwijl d. minste
dikwijls geheel onbeteekenende aanleiding
tot droefheid bij vele door een stroom v.
tranen gevolgd wordt. In vele gevallen behoudt 't gelaat d. roode kleur en zulke lijderessen worden bij oppervlakkige beschouwing
voor gezond gehouden; 't kan zelfs gebeuren,

BLE.

dat d. ziekte alleen door een geoefend en
nauwlettend geneesheer wordt herkend. 't
Eigenaardige der ziekte is een hooge graad
v. anaemie (Zie Anaemie.) en soms hebben d.
verschijnselen, daardoor opgewekt, een groote
overeenkomst met die, welke uit d. tegenovergestelden toestand ontstaan. Dit is dikwijls 't geval met hoofdpijn, pijn in d. zijde
en onstuimige hartklopping, waarbij men
vaak a. anaemie, chlorosis en d. gevolgen:
gestoorde en onevenredige zenuwwerking,
moet denken. In gevallen v. chlorosis heeft
't scheikundig onderzoek v. 't bloed een minder gehalte a. bloedbolletjes aangetoond.
't Wegnemen der aanleidende oorzaken is,
waar dit mogelijk is, d. eerste voorwaarde
tot genezing. Melk en vleeschspijzen, in 't
algemeen dierlijk voedsel, met matig gebruik
v. krachtig bier of wijn, zuivere, hooge lucht
zijn soms tot genezing voldoende. Echter zal
men in vele gevallen 't gebruik v. geneesmiddelen hiermede moeten vereenigen. Staal
in alle bereidingen heeft dikwijls goede diensten bewezen, vooral in d. vorm v. pilules
ferrugineuses v. Blaud. 't Is vaak heilzaam
ter bevordering der spijsvertering daaraan 't
gebruik v. kina toe te voegen. d. Gevallen,
waarin 't gebruik v. staal, zelfs gedurende
langen tijd voortgezet, geheel vruchteloos is,
zijn niet zeldzaam. d. Verklaring, die men voor
d. werkzaamheid v. staalmiddelen in deze
ziekte heeft gegeven, dat daardoor 't ijzergehalte in 't bloed verhoogd wordt, is onvoldoende en lost een zwarigheid niet op, die
daarbij geheel onbeantwoord blijft. Immers
ziet men dikwijls, dat zelfs mime giften nog
verdubbeld moeten worden, voordat men
eenig nut v. hare toediening ziet, terwijl 't
gehalte v. ijzer in 't bloed v. d. mensch zeer
gering is. 't Schijnt, dat d. aanwezigheid v.
't ijzer d. vorming v. bloedlichaampjes begunstigt. Tonische middelen, die d. organen
der spijsvertering opwekken en zelfs prikkelende middelen, ook harsen, met staalbereidingen vereenigd, bewijzen in vele gevallen
groot nut. d. Ziekte is over 't geheel gemakkelijk te bestrijden, maar d. lijderessen behouden
een groote vatbaarheid om weder in te soorten
en bij sommige is volkomen genezing moeilijk
te verkrijgen. Bij mannen komt d. bleekzucht
niet dikwijls voor.
noemt men
Bleekzucht der planten
d. ziekelijken toestand, waarin d. plant of
hare deelen overgaan, wanneer zij gedurende
eenigen tijd a. d. invloed van 't zonlicht onttrokken worden. Niet alleen verliezen d. gewassen dan hunne groene kleur, maar zij
worden ook weeker v. weefsel en groeien
hoofdzakelijk in d. lengte. d. Loten, die dikwijls uit aardappelen ontspruiten, als zij in
een donkeren kelder zijn geborgen, leveren
een duidelijk en getrouw beeld v. 'tgeen men
onder bleekzucht verstaat. Deze ziekte kan
onder d. invloed v. 't zonlicht geheel verdwijnen. Soms worden ook planten of plantendeelen door bleekzucht aangedaan, welke
geen gebrek a. licht hebben, zoo als men wel
eens in warme plantenkassen waarneemt. In
die gevallen schijnen overmaat v. vochtigheid
en warmte bij gebrek a. versche lucht als
d. oorzaak der kwaal te moeten beschouwd
worden.
Bleeswerk is een soort v. rijswerk, dat
langs d. rivieren gemaakt wordt om d. oevers
tegen inscharing te beveiligen; deze wijze v.
werken is langs d. bovenrivieren veel in gebruik. Een bleeswerk bestaat uit lagen rijs,
met wiepen daarover, die met palen daardoor
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been en in 't rijs een verband uitmaken, welke
men vervolgens, met zware griend belast,
doet zinken. Langs d. benedenrivieren zijn
-d, bleeswerken minder in gebruik; men is
daar gewoon d. Rifsbermen en Pakwerken tot
hetzelfde oogmerk aan te wenden.
Biel'ken. (DITHMAR) was een Deensch geschiedschrijver uit d. 16e eeuw, van wien 't
werk „Islandia, sive populorum et mirabilium
quae in ea insula reperiuntur descriptio" (Lugd.
Bat. 1607, in 't Hoogd. vertaald, Leipzig, 1613)
is, dat thans zeldzaam voorkomt.
Bleibtreu (GEORG), geb. 27 Mrt. 1828 te
Xanten, oefende zich a. d. academie te Dusseldorf en onder leiding V. HILDEBRANDT in
't teekenen en d. schilderkunst en koos oorlogstooneelen tot zijn onderwerpen. Geroemd
werden zijn voorstellingen v. d. veldslag bij
Groszbeeren, bij Katzbach, bij Waterloo en
vooral zijn in 1870 te Berlijn tentoongestelde
„Slag bij Waterloo". In 1858 gaf hij daarenboven in 't licht: „Deutschlands Kampf- and
Freiheits-lieder", die een vierden druk beleefden.
Bleiswijk is een welvarend dorp met
1500 inw. in Z.-Holland, 11 KM. t. N. v. Rotterdam en ruim 12 KM. t. 0. v. Delft in een
vroeger uitgeveenden, doch later weder drooggemaakten en tegenw. zeer vruchtbaren polder
gelegen. Eris een Gereformeerde en een Remonstrantsche kerk. d. Bevolking bestaat meest
v. graanbouw en vlasteelt.
Bleiswijk (DIRK v.), in 1640 te Delft geb.
en in 1671 gest., was schrijver v. een zeer
geachte beschrijving zijner geboortestad, in
1667 uitgegeven.
Bleiswijk (PIETER v.), afstammeling v. d.
voorg. en insgelijks te Delft geb. (1724), was
een zeer geleerd, in d. rechten en wiskundige
wetenschappen doorkundig man. In 1745 gaf
hij te Leiden d. verhandeling „de Aggeribus"
(Over d. dijken) uit, die 33 jaar later in 't
Nederl. vertaald werd. Na lang 't ambt v.
pensionaris zijner geboortestad bekleed te
hebben, werd hij in 1772 raadpensionaris v.
Holland en in 1774 groot-zegelbewaarder.
Hij moest 't gewest te roer staan gedurende
d. heillooze burgertwisten v. 1780 t. 1787 en
was daartoe te meogaand, to buigzaam. Eerst
was hij a. d. zijde v. d. Stadhouder, later
volgde hij d. Patriotten en, toen d. Pruisen
in 1787 binnenrukten, wilde hij Den Haag
ontvluchten en werd hij door Statenboden
bewaakt, opdat hij 's Lands zegels niet zou
wegvoeren. In 't laatst v. 1787 word hij op
zijn verzoek v. zijn ambten ontslagen. Hij
overl. 29 Oct. 1790. Zijn nagelaten boekerij was
kostbaar en met smaak verzameld.
Blekinge hest 't
kustland v. 't
Zweedsche gewest Schonen. Er wonen op
53 1, 2 v.k. geogr. mijl 140 000 menschen. 't Is
een schoon, vlak land met vruchtbare akkers,
veel beken, moron, weiden en bosschen.
Langs d. kust vindt men een groot aantal
steenstapelingen, grafteekens v. d. Vikingen
of Zeekoningen.
Blemmydas (NICEPHORUS), een Gr. monnik,
die in 't midden der 130 eeuw leefde, bouwde
een kerk, doch weigerde d. toegang daartoe
a. Marchisina, bijzit v. keizer Johannes Ducas.
Hij weigerde patriarch v. Konstantinopel te
worden en paarde met een warmen ijver voor
d. rechtzinnige leer eene sterke gehechtheid a.
d. Aristotelische wijsbegeerte. Zijn schriften
kent men slechts uit Latijnsche vertalingen
of aanhalingen bij anderen; eenigen zijner
Grieksche handschriften moeten evenwel nog
voorhanden zijn.
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geb. 22 Dec. 1832 te MaagdenBlench
burg, studeerde in d. rechten en staatswetenschappen, beoefende ook d. landbouwk. en_
wijdde zich bijzonder a. d. statistiek. In Prui-sischen staatsdienst klom hij op tot hoofd v.
't Koninkl. bureau voor Statistiek in Pruisen„
Sedert 1882 redigeert hij 't tijdschrift on d,
periodieke verslagen v. dat Bureau.
Blende wordt gezegd voor sommige mineralen, die verbindingen v. zwavel met een
metaal zijn, bijv. (zink)blende voor zwavelzink„
Dit mineraal is broos, zeer doorschijnend en
't s. gew. is 3,7 h 4,2.
Blende (BARTHOLOMEUS DE), geb. to Brugge
in 1675, studeerde bij d. Jezdieten to Mechelen
en vertrok als zendeling naar Paraguay. Hij
werd 't slachtoffer v. sun bekeeringsijver en
in 1715 door d. Layaguas vermoord.
Blenheim of Blindheim, een dorp in 't
landgericht Hochstadt v. d. Beierschen kreits
Zwaben en Neuburg, is vermaard door d.
overwinning, die d. Hertog v. Marlborough
er in d. Spaanschen Successie-oorlog 13 Aug.
1704 op d. Franschen behaalde. Marlborough
ontving v. koningin Anna en 't Parlement
als een blijk der erkenning v. zijn verdienste
een kasteel en park in 't Eng. graafschap
Oxford, waaraan d. naam v. Blenheim-House
geschonken word.
Eilennorrhoea, is een ziekelijke, overmatige afscheiding v. slijm door d. slijmvliezen en klieren. Zij kan boosaardig en besmettelijk zijn, zooals bij d. Egyptische oogziekte, bij d. oogziekte v. pasgeborenen en
bij slijmvloed der geslachtsorganen. Zij is in
andere gevallen minder gevaarlijk, niet aanstekelijk, maar altijd zeer verzwakkend. Zij
kan ontstaan uit slechte voeding, gebrekkige
luchtverversching, gedrukte gemoedsgesteldheid on kan dan met good gevolg bestreden
worden door 't wegnemen dier oorzaken.
Verder werken gunstig: koude wasschingen,
zeebaden, ijzerpraeparaten on plaatselijk aangewende samentrekkende middelen.
Bles (DAVID), geb. 19 Sept. 1820 to 's Gravenhage, beoefende d. schilderkunst onder
leiding V. C. KRUSEMAN On daarna V. FLEURY
to Parijs. Hij ontwikkelde zich tot een uitstekend genreschilder, wiens stukken meestal
een humoristisch of satirisch karakter hebben,
door geestige on zorgvuldige penseelsbehandoling uitmunten en bij rijkdom v. voorwerpen altijd door d. harmonische concept&
eon eenheid vormen. Van zijn vele, op tentoonstellingen meermalen met goud bekroonde
tafereelen zijn 't meest bekend geworden:
„d. Muziekles"; „d. Ledige stool"; „Om d. wills
v. 't smeer"; „d. Huisvriend"• „Heels on halve
rouw" en „'t Kind der weduwe". Zijn stuk
„d. Mooie minne" uit d. verzameling v. Reede
v. Oudshoorn werd door v. Zoelen betaald
met f 6700.
Bles (HENDRIK MET DE) werd in 1480 to
Bouvines bij Dinant geb. en stierf volgens
Immerzeel in 1550 to Luik, 'tgeen echter met
't jaartal op zijn schilderijen, die in d. Pinakotheek berusten, in tegenspraak is. Hij was
een voor zijn tijd zeer verdienstelijk landschapen historie-schilder, die zijn landschappen met
onderwerpen uit d. gewijde en ongewijde gesehiedenis stoffeerde. Deze meester schijnt
zich zelf gevormd to hebben: Lampsonius
noemt hem althans in een gedicht d. meester
zonder meester. Hij vermeed d. hardheid v.
zijn voorganger Patenier v. Dinant (d. eerste,
die 't landschap als een eigenlijk yak behandelde), nam d. lucht-perspectief in acht en
wist een geheel in zijn work to brengen. Zijn
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manier was zeer bevallig en zijn kleine schilderijen getuigen v. een groot geduld. In zijn
eerste stukken is d. invloed der werken v.
Patenier zeer zichtbaar; later schilderde hij
d. vleeschtinten meer paars en 't landschap
in een blauwer toon. Hij werkte ook in Itali6
.en ontving er d. bijnaam v. Civetta naar zijn
monogram, dat een uil was en dat hij meestal
vooral in boomen zoo verborgen aanbracht,
dat 't dikwerf moeilijk to vinden is. Zijn bijnaam
D. BLES verkreeg hij door een witte haarbles,
die hij voor op 't hoofd had. Op 't paleis der
Dogen v. Veneti8 vindt men vijf groote historische landschappen, to Brescia in d. kerk
s. Nazario e Celso „d. Geboorte v. Christus"
v. zijne hand. 't Landschap v. hem, dat in d.
bibliotheek to Bazel hangt, is met een H.
Familie gestoffeerd en heeft een koloriet, dat
a. Itali6 doet denken. In 't museum to Berlijn
berusten vier schilderijen v. hem, van welke
er drie landschappen, 't vierde een portret
voorstellen. Waagen meant, dat d. twee stukken, die v. dozen meester in d. Moritzkapel
to Neurenberg gevonden worden, uit zijn
laatsten tijd zijn, toen hij manierlijker en in
een kouderen toon schilderde en zijn figuren
to langwerpig maakte. d. Galerij to Gratz en
die to Pommersfelden bij Bamberg bevatten
eenige zijner werken; die uit d. laatstgenoemde zijn zeer uitvoerig geschilderd. In d.
Pinakotheek to MUnchen vindt men een „Aanbidding der koningen", geteekend Henricus
Blessius F. 1565, en een „Verkondiging", geteekend 1562; in 't museum to Koningsbergen
een, in dat to Weenen versch. schilderijen v.
dezen meester. Piloty heeft in zijn „Recueil
des oeuvres lithographiques" „een Artemisia"
v. hem gegeven uit d. verzameling v. d. canonicus Speth to Munchen.
Blessington (MARGARET, gravin v.), eon
beroemd Engelsch schrijfster, werd 1 Sept.
1789 to Curragheen in Terland geb., huwde
in haar 16e jaar met kapt. Leger-Farmer, werd
spoedig weduwe en hertrouwde met d. graaf
v. Blessington, Charles John Gardiner, die
haar in d. groote wereld binnenleidde on met
haar versch. staten v. 't vaste land bereisde.
Zij leerde in Italie lord Byron kennen, had to
Parijs omgang met beroemd() geleerden en
ontving na d. dood haars echtgenoots op haar
verblijf Gorehouse in Kensington d. geestigste
schrijvers, als Bulwer en Dickens, maar wikkelde zich zoo in schulden, dat zij naar Parijs
uitweek, waar zij 4 Juni 1849 overl. Van hare
talrijke schriften, waarvan vele vertalingen
bestaan, worden hier vermeld: The magic
Lantern or Scenes in the metropolis" (1825);
„Travelling-sketches in Belgium"; „Conversations with lord Byron"; „Grace Cassidy or
the Repealers" (3 dln, 1833); „The two friends"
(1835); „Confessions of an elderly Gentleman"
(1836); „Confessions of an elderly Lady" (1838);
The Governess" (1837); The Victims of Society" (1838); The Idler in France" (1841);
„Meredith" (3 dln, 1813); „Strathern" (1816);
„Marmaduke Herbert" (3 din, 1848) en „Memoirs
of a femme de chambre" (3 dln, 1847).
Blesus (Jumus), oom v. Aelius Sejanus,
was stedehouder V. Germanicus in Pannonia,
toen d. opstand v. Pescennius uitbrak (16 n.
Chr.). Eenige jaren daarna als proconsul naar
Afrika gezonden, versloeg hij daar Tacfarinas,
waarvoor hij d. eer der zegepraal verwierf;
doch hij deelde later in d. ongenade v. Sejanus.
Bletia heet een plantengesl. uit d. fam.
der Stanclelkruiden (Orchideen), waarvan d.
soorten in d. keerkringslanden der beide halfronden thuis behooren, doch om d. sierlijke,
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rozeroode bloemen in warme kassen gekweekt
worden. Zij eischen daar veel schaduw en in
d. bloeitijd veel water.
Bletterie (J. P. RENE DE LA), in 1696 to
Rennes gob., ging in d. congregatie v. 't Oratorium, waar hij in d. rhetorica onderwijs gaf;
later werd hij hoogl. a. 't Kon. College to
Parijs en lid v. d. Acad. der Opschriften. Hij
overl. in 1772. Zijn „Histoire de Julien 1' Apostat" (Paris, 1735—'46) en zijn „Leven v. keizer
Jovianus" zijn voorbeelden v. onpartijdigheid,
nauwkeurigheid en zuiveren stijl. Zijn vert.
v. eenige werken v. Tacitus (Parijs, 1755,
2 dln) met 't levee v. dezen geschiedschrijver
is sierlijk en getrouw. Minder is zijn overzetting der eerste zes boeken der Annalen v.
Tacitus (Parijs, 1768, 3 dln) geacht.
Bleuland (JAN), beroemd ontleedkundige,
geb. in 1756 to Gouda, studeerde to Leiden
onder F. B. Albinus, Hahn, van Doeveren,
Oosterdijk en Ed. Sandifort. Na zijn promotie
vestigde hij zich to Gouda, waar hij bij een
uitgebreide praktijk de studio ijverig voortzette en door zijn schriften algemeen gunstig
bekend werd. In 1791 werd hij hoogl. to Harderwijk on in 1795 to Utrecht. In doze betrekking bleef hij tot op 70-jarigen leeftijd werkzaam. Hij overl, in 1838. Zijn verzameling
werd voor d. Utr. hoogesch. aangekocht en
draagt d. naam v. „Museum Bleulandinum".
Hij schreef vele ontleedk. werken, o. a. „Observationes anatomico-medicae de sana et
morbosa oesophagi structura" (L. B. 1785);
„Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis,
subtilioris anatomes opera detegendorum"
(Traj. ad Rh. 1797) en „Otium academicum"
(Traj. ad Rh. 1828, Tom. XII). Hij was daarenboven een beminnaar en bevorderaar der
beeldende kunsten.
geb. to Abbe131eville (JEAN BAPT.
ville 11 Nov. 1692, overl. 2 Juli 1783, heeft
geschreven: „Traits des changes ou comptes
faits" (1754); „Trait() du toise" (1758) en „Le
banquier et le negociant universel" (1760, 2 vol).
B1ewitt (JoNAs), organist to London, in
1805 overl., is schrijver v. d. eerste verhandeling over 't orgelspel, in Engeland in 't
licht gegeven onder d. titel „Treatise on the
organ with explanatory voluntaries". Ook
componeerde hij : „Ten voluntaries or pieces
for the organ" en „Twelve easy and familiar
movements".
Blidah is d. hoofdstad v. een militaire
afdeeling in Algeria. 't Ligt 48 KM. t. Z. v.
d. stad Algiers, waarmede 't door een spoorweg verbonden is; ten Z. der stad verheft
zich 't Atlas-geb. en zij is omringd door
vruchtbare akkers en vruchtboomen. Zij is
bij d. vrede v. 1837 a. Frankrijk afgestaan en
heeft zich sedert door bloeienden handel in
d. landbouwproducten snel ontwikkeld tot
een fraaie welvarende stad met 25 000 inw.
Er zijn schoone gebouwen, wandelplaatsen,
bazaars, hotels, kerken en moskeeen en d.
stad wordt beschermd door een ringmuur en
't sterke fort Miniah op een steile rots.
Bligh (wILLIAM), Engelsch zeevaarder, geb.
to Farningham in 't graafschap Kent in 1753,
diende onder Cook op diens derde refs om d.
aarde als scheepsluitenant. In 1787 met . 't
schip The Bounty" afgezonden naar eenige
eilanden in d. Stille Zuidzee om v. daar broodboomen en andere planten over to voeren
naar d. Antillen, ontdekte Bligh 6. Bountyeilanden, landde to Taiti, nam een lading in
v. ruim duizend broodboomen en vele andere
gewassen en vertrok 4 Apr. 1789. Na 24 dagen
zeilens brak een muiterij onder 't scheepsvolk
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uit en Bligh werd genoodzaakt met 18 man
in eon. sloop 't schip te verlaten. Na een gevaarvollen tocht bereikte hij 14 Juni Koepang
op Timor. Bligh kocht daar een vaartuig, dat
hem naar Batavia overvoerde, vanwaar hij
naar Engeland terugkeerde. 't Fregat „Pandora"
werd naar Taiti gezonden om nasporing naar
d. muitelingen v. d. „Bounty" to doen en 't
gelukte tien hunner in handen te krijgen.
Bligh word opnieuw naar d. Gezelschapsellanden gezonden in 1791, deed menige ontdekking, voldeed ten voile a. zijn zending en
keerde in 1793 naar Engeland terug. d. Regeering benoemde hem tot gouverneur v. NieuwZuid-Wales als erkenning v. d. door hem bewezen diensten, maar zijn hardvochtigheid
veroorzaakte een algemeenen opstand tegen
hem, en Bligh werd 26 Jan. 1808 v. zijn bed
gelicht en naar Engeland gevoerd. Hij overl.
te Londen 7 Dec. 1817. Hij schreef ,A Narrative of the mutinery on board H. M. ship
Bounty" (London, 1790, in 't Fransch vert.
Parijs, 1790) en „A Voyage to the South-Sea"
(Londen, 1792). d. Opstandelingen v. d. Bounty,
die niet door d. Pandora gevonden waren,
hadden zich op 't eil. Pitcairn nedergezet en
vormden daar een volkplanting, waarvan John
Adams 't hoofd werd.
Blijde (balista, catapulta), is d. middeleeuwsche naam v. een oorlogswerktuig, dat
diende om zware steenen op d. vijand te werpen
.en dat ook bij d. Ouden bekend was. Tusschen
twee stevige palen kan om eon as een hef boom
draaien met een langen en een korten arm;
d. lange arm wordt door een ketting waterpas vastgehouden, d. korte arm daarna met
een zeer zwaren last bezwaard en op d. langen arm d. weg te slingeren steen gelegd.
Nu wordt plotseling d. ketting losgelaten, d.
hef boom beschrijft een kwart-cirkel en d.
steen vliegt met kracht naar 't doel.
131,ijspel, Zie Tooneelspel.
Blik heet in 't algemeen alle metaal, dat
tot dunne bladen is uitgeslagen of geplet; in
't bijzonder geeft men dien naam a. dun uitgeslagen waarvan d. oppervlakte vertind is. Geplet ijzerblik wordt eerst sedert
1820 vervaardigd; 't wordt vooraf tot gloeihitte gebracht. Om 't met een tinlaag to bedekken meet 't door bijtmiddelen metalliek
gemaakt worden en 1 1/2 uur in een ketel met
gesmolten tin gedompeld blijven. In Engeland
is men er in geslaagd 't blik zoo dun to vervaardigen, dat 4800 platen to zamen slechts
een Eng. duim dik zijn. Koperblik wordt ook
in gloeienden toestand gehamerd of tuss.
rollen geplet, maar ook in kouden toestand
door pletten al dunner on dunner gemaakt.
Messingblik of latoen kent men sedert 1791;
't wordt koud door hameren of door pletten
verkregen; wordt 't zeer dun gemaakt, dan
ontstaat 't zoogen. klatergoud. Tinblik of Stanniol wordt vervaardigd v. banka-tin, dat met
een pet koper is gelegeerd.
Blikken, Zie Zilver.
Blikkendoozen, Zie Kartetsen.
Bliksem (fr. foudre, Hd. Blitz, Eng. lightning) hoot 't lichtverschijnsel, dat bij onweder
wordt waargenomen. 't Vertoont zich op
versch. wijzen naar gelang v. d. standplaats
des waarnemers, met betrekking tot d. weg,
dien d. bliksem volgt, en d. wolken. Gaat d.
bliksem v. een wolk naar d. aarde of langs
d. onderzijde v. een wolk naar die eener
andere, dan verschijnt hij ons als een lichtende slangvormige lijn met min of meer
scherpe hoeken; dat dit echter een optische
misleiding is, bewijzen d. afbeeldingen, door
II.
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d. photographie instantanee v. schijnbaar zigzag-lijnige bliksemstralen verkregen : zij zien
er uit ass een net v. vertakkingen. Evenzoo
bedriegt ons oog ons ook aangaande d. plaats,
waar d. bliksem zich vormt: door d. geweldigen indruk, dien 't verschijnsel maakt, verbeeldt men zich honderden Meters in 't rond,
als d. bliksem ergens inslaat, dat dit in d.
onmiddellijke nabijheid geschiedt.
Is d. weg v. d. bliksem door wolken gedeeltelijk voor 't oog verborgen, dan worden doze
naar gelang v. hare doorschijnendheid meer
of min verlicht en 't is, alsof zij zich hier en
daar openers. Toen men voor twee eeuwen d.
verschijnselen v. d. electrische vonk boton dan
vroeger leerde voortbrengen, vergeleek men
't licht daarvan reeds met d. bliksem en 't
knappend geluid, dat er bij waargenomen werd,
met d. donder. Het duurde echter nog een
eeuw, eer 't bewijs v. d. electrischen aard des
bliksems door Franklin werd geleverd (in Juni
1752). d. Uitwerkselen v. d. bliksem zijn inderdaad slechts op grooter schaal, dezelfde als
die der electriciteit, in d. electriseermachines
opgewekt. Hij volgt in zijn loop steeds d. beste
geleiders, bijv. metalen of 't dierlijk lichaam;
slechtere geleiders worden verschoond, verkoold of, indien zij daarvoor vatbaar zijn, in
brand gestoken. Dunne goede geleiders worden
ook dikwijls beschadigd, gloeiend of zelfs gesmolten (zie 't art. Afleiders). Gaat d. bliksem
door een vertrek, dan wordt d. lucht plotseling
men sterk uitgezet en, wanneer 't gesloten is,
worden dikwijls d. wanden ter plaatse, waar
zij 't zwakst zijn, bijv. a. d. vensterramen,
verbroken. d. Eigenaardige reuk, bij 't inslaan
v. d. bliksem in gebouwen waargenomen,
moot vermoedelijk worden toegeschreven a.
d. vorming v. ozoon. Worden menschen of
dieren door d. bliksem getroffen, dan worden
zij meestal gedood of verlamd. In 't °erste
geval gaan d. lijken binnen weinige uren tot
bederf over. d. Electriciteit eener wolk trekt
d. met haar ongelijknamige electriciteit der
aarde aan en doze hoopt zich daarom dp in
uitstekende punten op 't oppervlak der aarde.
Vandaar dat torens, molens, masten v. schepen
en in 't algemeen voorwerpen, die boven
andere hen omringende uitsteken, vooral door
d. bliksem worden getroffen. Ofschoon 't bewezen is, dat d. bliksem een electrische ontlading is, heerscht er aangaande d. wijze,
waarop d. electriciteit in d. donderwolken
verdeeld wordt, nog veel duisterheid.Evenzoo
weet men tot nog toe niet zeker, hoe 't electrisch evenwicht somtijds in d. onweerswolken
zoo stork verbroken wordt. d. Snelheid v. d.
bliksemvonk gaat ons begrip to boven; volgens
d. proeven v. WHEATSTONE besteedt zij om v.
wolk t. wolk of tot d. aarde to komen goon
duizendste deel eener seconde. Wtil 't licht
onbegrijpelijk snel, maar 't geluid slechts
ongeveer 333 M. in d. seconde voortgaat, ziet
men eerst 't licht en hoort men later d. donderslag, on kan men door 't tellen der seconden
tusschentijd d. afstand v. 't onweder berekenen.
Is 't onweder in onze onmiddellijke nabijheid,
dan nemen wij licht en slag tegelijk waar. d.
Kracht v. d. bliksem is onberekenbaar: zware
muren worden er door verbrijzeld, dikke boomen v. boven t. onder gespleten, groote hoeveelheden metaal versmolten.
Bliksemafleider, Zie Wielder.
Bliksembuizen, Zie Fulgorieten.
Bliksempoeder hoot een hoeveelheid
sporen (kiemkorrels) v. Lycopodium (Wolfs..
klauw). d. Naam bliksempoeder is afkomstig v.
d. eigenschap dozer uiterst kleine korrels
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in een vlam geblazent met een holder licht,
onder een sissend geluid, to verbranden. Hetzelfde poeder draagt d. naam v. Strooi- of
Smetpoeder in d. kraamkamer, waar 't, althans
in Nederland, veel gebruikt wordt om lichte
ontvellingen v. pasgeborenen to bepoederen.
Ook gebruikt d. Apotheker het om er pillen
in to wikkelen.
.Blikvuur is een vuurwerk, dat op schepen
gebruikt wordt tot 't geven v. signalers. Het
wordt voortgebracht op een houten koker of
stang met een komvormige uitholling, waarin
een stark lichtend mengsel, d. sas, gedaan
wordt. d. Ontsteking geschiedt meestal door
een slaghoedje, onder a. d. stang bevestigd.
Als met d. stang op een hard voorwerp geslagen wordt, ontploft 't slaghoedje on 't
ontsteekt d. sas. Gedurende verbranden, dat
eenige minuten aanhoudt, wordt d. stang in
d. hand gehouden.
231in de Sainmore (ADR. MICH. HYAC.),
conservator a. 't arsenaal to Parijs, was daar
gob. 15 Febr. 1733. Zijn ouders hadden hun vermogen verloren in speculation met Mississippi-action en hij was daardoor in zijn jeugd
verstoken v. d. middelen tot gezette studien,
doch hij wist zich door zijn uitstekenden aanleg en vlijt een weg to banen. Reeds in 1752
gaf hij een gedicht uit, getiteld : „La mort de
l'amiral Byng". Hij onderscheidde zich weldra
als gevoelig en bevallig dichter, zijn „Heroides" vonden algemeene goedkeuring, evenals
zijne brieven in 't „Journal de Paris". Hij had
een eigendommelijken poetischen briefstijl,
overeenkomende met 't karakter der veronderstelde briefschrijvers, on vervaardigde 't treurspel „Orphanis", vertalingen v. Sappho, Horatius, Bion on Gesner; 't drama „Joachim ou
le Triomphe de la pia() filiale" (1775) en „Histoire de Russie". Hij overl. 26 Sept. 1807.
Blinde darn; Zie Darmen.
.Blindenverzorging bestaat in hospitalen tot genezing of verzorging v. blinden,
inrichtingen tot opvoeding on onderwijs v. blinden en toevluchts- on werkhuizen voor volwassen blinden. Hospitalen, opzettelijk voor
blinden bestemd, waarin zij gehuisvest werden en door hun arbeid gedeeltelijk in hun
onderhoud konden voorzien, zijn reeds in d.
middeleeuwen gesticht. 't Oudst bekende word
to Parijs in 1260 door Lodewijk IX, toen hij
v. zijn eersten kruistocht teruggekeerd was,
gesticht. 't Verkreeg d. naam. v. „Quinzevingts" en was bestemd voor drie honderd
soldaten, die in Egypte 't gezicht verloren
hadden. 't Bestaat nog on neemt volwassen
blinden op, die arm zijn. d. Eerste school tot
opvoeding v. jonge blinden word geopend
door Valentin Haily, broeder v. d. mineraloog
(zie Haily). Valentin flatly was in 1745 to
s. Just in Picardie gob. Medelijden met 't lot
der arme blinden, die voorheen in Frankrijk
soms in een bespottelijk gewaad als clowns
dienst deden, dreef hem aan tot hunne lotsverbetering. Jaren achtereen had hij zijn
leerwijze overdacht en voorbereid, toen hij
die op d. blindgeborene LESUEUR in toepassing
bracht. Hij slaagde voortreffelijk en weldra
stelde d. ondersteuning v. d. SocietO Philanthropique to Parijs hem in staat zijn onderwijs a. meer kinderen te geven. Hij word in
zijn pogen krachtig geholpen door een dame
uit Weenen, PARADIES geheeten. die doeltreffende toestellen voor 't lezen en schrijven
bedacht had en zeer ervaren in 't orgelspel
was. Zoo ontstond in 1784 te Parijs 't eerste
opvoedingsgesticht voor blinden, waarin deze
tot ambachtslieden werden opgeleid, onderwijs
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in d. toonkunst, in lezen, schrijven en rekenere.
ontvingen of ook wel wetenschappeltjk gevormd werden. Voor 't onderwijs in 't lezen_
bediende Hatly zich v. stork verheven metalen letters, die tevens afgedrukt konden worden• voor dat in 't schrijven v. een raam met.
draden, om d. regels to scheiden, waartusschen
't papier gelegd word; voor d. aardrijksk. had
hij kaarten, waarop Bergen, rivieren, steden
on grenzen der landen verheven aangebracht
waren. In 1791 word zijn gesticht door d.
Regeering overgenomen en met 't onderwijs
der doofstommen vereenigd. d. Omwentelings-tijd was niet gunstig voor 't blinden-instituut.
Bonaparte vereenigde het in 1801 uit een
oogpunt v. bezuiniging met 't hospitaal
„Quinze-vingts", ongeacht d. tegenstand v. .
Hauy, die hierin 't geheele verval v. zijn
schepping to gemoet zag. In 1802 beproefde
hij een andere school to openen, die uit bijdragen v. bijzondere personen in stand zou gehouden worden. Dit duurde tot hij in 1806.
een uitnoodiging v. keizer Alexander om naar
s. Petersburg to komen om daar een school
to stichten overeenkomstig zijn Parijsche in
richting, aannam. d. Vereeniging v. d. school to
Parijs met 't hospitaal duurde tot 1816, toen d.
school hare oorspronkelijke bestemming herkreeg. In 1838 word d. eerste steen v. 't
tegenw. gebouw door d. minister Dufauregelegd.
In Groot-Brittanni6 word in 1791 een dergelijke inrichting to Liverpool door Pudsey
Dawson geopend, to Edinburg en to Bristol
in 1793 en to London in 1799, waarop vele
andere gevolgd zijn. Reeds bij d. eersten aanleg dier gestichten in Engeland openbaardezich een andere geest, dan die Haily had
bestuurd. d. Practische blik der Engelschen
leerde hun dat, wijl verreweg 't grootste getal
blinde kinderen tot d. lagere standen behooren, ook d. opleiding tot een handwerk, zoo.
niet 't hoofddoel, dan toch d. richting der opvoeding moest zijn on dat men voor alles moest,
trachten hen in staat to stellen zelf in hun
onderhoud to voorzien. Wetenschappelijkevorming word dus als bijzaak beschouwd
en alleen 't noodzakelijkste onderwezen. Men
verviel in 't begin in uitersten, want, zag
HMV door een to wetenschappelijk onderwijs
d. wezenlijke belangen zijner leerlingen voorbij,.
d. Engelschen bepaalden zich bijna alleen
tot 't onderwijs in handwerken. In Schotland
word bij d. vestiging v. 't gesticht to Edinburg in 1793 (in 1835 kwam or een tweede bij)
d. juiste middelweg gehouden, die later ook
in Engelsche on veel Europeesche gestichten
ingeslagen word. Beide beginselen werden bij
d. opvoeding vereenigd en, terwijl d. opleiding
tot handwerkslieden voortdurend een der eerste
bemoeiingen bleef, ward er ook a. d. blinde
kinderen schoolonderwijs gegeven, dat voldoende kon geacht worden om hunnen geest
to ontwikkelen en hen voor uitspanning vatbaar to maken. Nog een gewichtige wijzigind
in (1. blindenverzorging nam in Engelang
Karen oorsprong. d. Ondervinding, dat
geleerde kundigheden bij d. terugkeer in dmaatschappij dikwijls snel vervloeiden, dat
slechts enkele blinden zoo veel vrucht v. 't
geleerde trokken, dat zij voortdurend met
zienden in d. arbeid konden wedijveren; d.
moedeloosheid, waarin a. zich zelf overgelaten
blinden vervielen; dit alles deed 't geniis
inzien v. zulke gestichten, waarin blinden
bestendig a. 't work gehouden en ook volwassen blinden konden opgenomen worden.
Daarom werden in Engeland 't eerst zoogen.
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asylums opgericht. Scholen en asylen bestonden dus naast elkander. d. Scholen bedoelen
blinden door gepast onderwtjs in staat te
stellen om, in d. maatschappij teruggekeerd,
a. zich zelf overgelaten, hetzelfde werk voort
te brengen als vroeger in 't gesticht; men
zendt d. leerlingen, die een ambacht verstaan,
in d. maatschappij terug, waarop hunne opengevallen plaatsen weder door anderen worden
ingenomen en d. weldadige invloed der instelling dus ook meer algemeen kan worden
verspreid. Dit stelsel is nog 't meest gewone.
't Stelsel der asylen schijnt bij d. eerste
beschouwing een meer beperkt getal kweekelingen toe to laten. Echter leert d. ondervinding, dat d. bevolking der asylen groote
afwisseling ondergaat en dat ieder jaar een
tiende en zelfs een zevende deel der blinden
't gesticht verlaat. Daarenboven is d. gedurige
opvolging v. leerlingen, die in een school
geschiedt, voor d. installing financieel nadeelig.
Nauwelijks toch hebben d. kweekelingen d.
bedrevenheid verkregen, die hen tot voordeel
voor 't gesticht doet zijn, of zij verlaten het
en hunne plaats wordt door geheel onervarenen ingenomen, 'tgeen d. inkomsten v. 't
gesticht zeer benadeelt. d. Ongelijke opbrengst
v. 'tgeen in een school wordt vervaardigd,
stremt d. geregelden verkoop, terwijl een
asyl, dat ieder jaar nagenoeg dezelfde hoeveelheid kan afleveren, omdat 't personeel
genoegzaam hetzelfde blijft, ook meer op een
geregelden afzet kan rekenen.
Uit een geldelijk oogpunt kan men twee
asylen hebben voor een school. d. Blinde die
in d. omgang met zijns gelijken gelukkig is
en zijn gebrek weinig gevoelt, verliest, a. zich
zelf overgelaten, al spoedig d. moed, wijl hij
dagelijks ondervmdt, hoeveel d. ziende boven
hem vooruit heeft. Dikwijls gebeurt 't daarom,
dat ontslagen blinden, die men onder d. beste
werklieden eener school telde, na eenige jaren
tot armoede vervallen en zelf verzoeken,
weder in 't gesticht opgenomen to worden.
Een groote installing kan door grooter kapitaal
ook tegen dadelijke betaling d. beste grondstoffen goedkooper aanschaffen dan alleenstaande arbeiders zouden vermogen. Wat d.
gewone arbeiders door meer vaardigheid en
bedrevenheid meer zouden winnen dan blinden, die in een werkplaats vereenigd zijn,
wordt opgewogen door d. hoogeren prijs, dien
d. eerste voor d. grondstoffen moeten geven.
Men ziet hieruit, dat blinden, wanneer zij
gezamenlijk werken, op d. duur met gewone
arbeiders kunnen wedijveren, 'tgeen, als zij
a. zich zelf worden overgelaten, onmogelijk
wordt. Hierbij komt nog, dat ten minste een
vierde, zoo niet een derde v. alle blinden, 't
gezicht in meer gevorderden leeftijd verliezen.
Voor dezen moet men dus zulk werk zoeken,
dat gemakkelijk kan aangeleerd worden en
dat spoedig eenig voordeel kan aanbrengen.
Dit is alleen door verdeeling v. d. arbeid
mogelijk, zooals die alleen in een asyl kan
geschieden. Ook voor personen, die gehuwd 't
gezicht verloren hebben, is een asyl in alle
opzichten berekend en zoo heeft men to Edinburg en Glasgow versch. blinden in staat
kunnen stollen door d. arbeid, dien zij dagelijks in 't asyl komen verrichten, in d.
behoeften v. hun gezin to voorzien. Zij wonen
buiten 't gesticht in hun gezin en komen op
bepaalde uren in 't asyl, waar zij arbeiden.
Na d. oprichting der school to Parijs kwam
in Berlijn in 1806 bij d. doorreis v. Haily
eene school voor blinden tot stand. Door
koninklijke ondersteuning werd zij gesticht
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en d. directeur Zeune heeft zich zoo voor
deze school, als voor al wat met d. opvoeding
v. blinden en d. blindenverzorging in verband.
staat, groote verdiensten verworven.
Te Amsterdam werd in 1808 door d. vrijmetselaars eon gesticht tot opvoeding v. blinde
kinderen geopend, dat later zeer uitgebreid
is en in 1843 door een Asyl voor volwassen
blinden gevolgd werd. d. R. Katholieken hebben te Laren en to Grave gestichten voor
blinden gevestigd.
Te Amsterdam worden in 't Instituut d.
vakken v. 't Lager onderwys benevens handwerken en muziek behandeld ; voor d. hoogere
afdeeling bovendien : algebra, meetkunde, algemeene geschiedenis, natuurkunde, Hoogduitsch
on Fransch, alles gewtjzigd naar d. behoeften
der kweekelingen.
d. Letters, door Haily gebruikt, waren d.
gewone Romeinsche. Er zijn vele proeven genomen om een ander alphabet voor blinden
to vinden ; zoo heeft men er voorgesteld, waarin
d. letters scherper en hoekiger zijn en dus
gemakkelijker bij 't betasten kunnen onderscheiden worden; anderen meenden, dat men
door figuren, die d. meest gebruikelijke klanken en lettervereenigingen aanduiden, 't lezen
met d. vinger bespoedigen zou; doch men is
vrij algemeen tot d. overtuiging gekomen, dat
't gewone alphabet 't best in d. behoefte voorziet, voora] omdat d. blinden, die zich dan
voor lezen on schrijven van hetzelfde alphabet
als zienden bedienen, ook door dezen gemakkelijker begrepen zullon worden. Maar, hoewel
't gewone alphabet aldus in gebruik is gebleven, heeft men later hier en daar d. wijziging overgenomen, dat d. letters uit een op.
volging v. punten bestaan, 't zoogen.prikschrift,
dat gemakkelijker door d. vinger onderscheiden
wordt. Echter heeft deze letter 't nadeel, dat
't scherpe daarvan op d. tastzin nadeelig terug-werkt. Een alphabet uit punten, die door
hunne betrekkelijke plaatsing hunne beteekenis als letters verkrijgen, is later te Parijs
door d. blinden-onderwijzer Braille bedacht.
d. Eerste tien letters zijn door horizontale
punten aangeduid, waarvan er niet meer dan
twee in d. verticale richting staan. Dit alphabet wordt met een kleine wijziging ook voor
cijfers en voor d. muziek gebruikt; d. blinde
kan deze met een stilt op een stuk papier,
dat op een looden plaatje gelegd is, zoo gemakkelijk aanbrengen, dat deze wijze v. schrijven in 't gebruik d. voorkeur verdient boven
alle andere. 't Rekenen geschiedt meest uit
't hoofd en, wig d. aandacht der blinden door
't hen omringende weinig of niet wordt afgeleid, verwerven velen daarin een verwonderlijke vaardigheid. Aardrijkskunde wordt met
behulp v. reliefkaarten onderwezen. Van d.
muziek wordt veel werk gemaakt, eensdeels om a. d. blinden een rijke bron v. troost en
genoegen to verschaffen, en ten andere om
hun, die daartoe bijzonderen aanleg toonen,
een middel v. bestaan to verschaffen. Beroemde
virtuozen zijn daardoor reeds uit d. blindeninstituten voortgekomen. Onder d. handwerken, die a. d. blinden geleerd worden, behooren:
spinnen, breien, matten vlechten, grof en
fijn mandewerk maken en kunstdraaien.
d. Verzorging on opleiding v. blinden wordt
nog steeds verbeterd en uitgebreid. Internationale congressen, waarop leeraren hunne
ervaringen, nieuwe methoden en hulpmiddelen
mededeelen, philanthropen voorstellen to berde
brengen tot lotsverbetering der blinden en
ontwikkelde blinden d. behoeften hunner lotgenooten openbaren, werken daartoe krachtig
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mode. In Amsterdam is in 1888 een fraai gebouwd geheel naar d. nieuwere inzichten
ingericht blinden-instituut a. 't Vondelpark
verrezen en te Bennekom is insgelijks een
weldadige instelling voor blinden geopend.
Hoever blinden 't bij een goede opleiding
brengen kunnen, bewijzen d. wiskundigen
EULER in Duitschland en SAUNDERSON, hoogl.
te Cambridge en d. godgeleerden TH. BLACKLOCK in Engeland en JOH. KNIE in Duitschland.
Blindeeringen zijn militaire werken, dIenende om gebouwen, batterijen gecreneleerde
galerijen, wachthuizen, buskruitmagazijnen en
velerlei andere lokalen tegen d. vernielende
werking v. kanonvuur en werpgeschut te beveiligen ; geblindeerde batterfjen zijn bij ons voor
't eerst regelmatig bij d. verdediging v. d.
citadel v. Antwerpen in practijk gebracht,
hoewel bij vroegere verdedigingen v. enkele
geblindeerde batterijen gewag gemaakt wordt.
Voornamelijk worden zulke batterijen op d.
flanken en facen v. 't vermoedelijke aanvalsfront gebouwd.
Blindeeringen bestaan meesttijds uit eeri
zoldering v. zware dwarsleggers, door stevige
stijlen ondersteund; op deze zoldering konit
een aanzienlijke aardmassa. Ook worden d.
gebouwen, zoo noodig, ter zijde door aardmassa's of hellende boomstammen geblindeerd.
Er is ook voorgesteld, ten einde een veerkrachtiger overdekking te verkrijgen en 't
gewicht der aardmassa te verminderen, deze
.voor een deel te vervangen door een aanzienlijke hoeveelheid rijshout, fascinen en horden.
Dit kan doeltreffend zijn bij een kort op handen
zijnden aanval; doch zulke middelen zijn
wegens 't spoedig vergaan v. 't hout of te
keuren, als verdedigingswerken voor d. toekomst op deze wijs aangelegd worden.
Blindheid (coecitas) is 't gemis v. 't vermogen om te zien. Zij kan uit zeer onderscheiden oorzaken voortkomen en bljna alle
deelen v. 't oog kunnen daartoe aanleiding
geven. Men kan echter d. versch. oorzaken v.
blindheid in twee hoofdgroepen verdeelen: d.
blindheid kan n.l. 't gevolg zijn v. eenig gebrek, waardoor d. toegang der lichtstralen tot
't netvlies is belet, of v. een toestand, waardoor
niet d. toegang der lichtstralen, maar d. gewaarwording (perceptie) daarvan en d. overbrenging dier gewaarwording tot 't bewustzijn
is opgeheven. Wanneer bijv. d. oogleden ten
gevolge v. eenige ziekte gesloten zijn, dringen
er geen lichtstralen in 't oog. Zoo kan ook 't
hoornvlies troebel worden en gevlekt, zoodat
't d. lichtstralen niet doorlaat. Wanneer d.
kristallens of 't zakje, waarin deze bevat is,
troebel geworden is, noemt men dit katarakt,
grauwe staar (Zie Staar). Doch wanneer bijv.
d. uiteinden der gezichtszenuw, netvlies geheeten, ongevoelig geworden zijn voor d. prikkel v. 't licht, dan is d. toegang der lichtstralen niet opgeheven, maar d. lijder bemerkt
ze niet. d. Gezichtszenuw kan ook in dat deel,
'twelk Cuss. 't netvlies en d. hersenen ligt,
door eenige ziekte aangedaan zijn en dan kan
die zenuw daardoor 't vermogen verliezen
d. prikkeling, die d. lichtstralen op 't netviies veroorzaken, naar d. hersenen te geleiden
en alzoo tot 't bewustzijn over te brengen.
Zoo kan ook in d. hersenen een ziektetoestand
d. overbrenging v. d. prikkeling der lichtstralen
tot 't bewustzijn onmogelijk maken. d. Blindheid kan aangeboren zijn of in d. eerste dagen
na d. geboorte door kwaadaardige oogontsteking ontstaan of op lateren leeftijd intreden.
Blindgeborenen, die a. een gebrekkige ontwikkeling v. 't oog lijden, kunnen soms nog
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licht en duisternis onderscheiden en zijn vaak
slechts a. 't eene oog blind. Personen, die
later 't gezichtsvermogen verliezen, worden
doorgaans a. beide oogen tegelijk of kort na
elk. getroffen. d. Groene en grauwe staar kan
genezen worden, d. zwarte staar niet. In d.
tweede helft der 19e eeuw heeft d. oogheelkunde verbazende vorderingen gemaakt, niet
't minst door toedoen v. d. in 1889 overl.hoogl.
DONDERS te Utrecht, die daardoor wereldberoemd is geworden. In warme landen is 't
aantal blinden grooter dan in d. gematigde
luchtstreek. In Midden-Europa is 't aantal
blinden gemiddeld 1 op d. 1500 b, 1900 bewoners.
Blindslang, Zie Hazelworm.
Bliss (PORTER CORNELIUS), geb. 28 Dec. 1838
in d. N.-Amer. staat New-York, reisde in zijn
jeugd veel in 't Verre Westen, bezocht ook
Engeland, was sedert 1863 in Argentijnschen
krijgsdienst en werd in 1866 gezantschassecretaris in Paraguay. Hij werd hier in 1;.:
in d. gevangenis geworpen, maar op 't verschijnen v. Amerik. oorlogsschepen losgelaten. Van 1870 t. 1874 was hij gezantschapssecretaris in Mexico en hij leefde daarna voor
letterk. arbeid te New-York. Behalve vele
historische en staatkundige artikelen in periodieke geschriften gaf hij uit: Een geschiedenis v. Paraguay, in 2 dln, (1871) en „Washington chronicle" (1868).
Blitum of sapkelk beet een plantengesl. uit d. fam. der Chenopodiaceen, waarvan
in ons vaderland groeien d. eenjarige soorten
B. capitation (kopsapkelk) met spiesvormige
bladeren en bloemhoofdjes, die area vormen,
en B. virgatum (okselbloemige sapkelk), die
roode op aardbezi6n gelijkende vruchten
draagt. d. Bladeren v. beide soorten worden
als spinasie gegeten.
Bloch (MARCUS ELIRZER) was een natuuronderzoeker, in 1723 te Anspach uit behoeftige
Joodsche ouders geb. Op 19-jarigen leeftijd had
hij nog slechts eenige Rabbijnsche schriften gelezen. Hij ging naar zijn bloedverwanten te Berlijn, oefende zich hier met ongeloofelijke vlijt in
d. ontleedkunde en d. nat. historie, verwierf
to Frankfort a. d. Oder d. doctoralen graad
in d. geneesk. en vond to Berlijn d. steun v.
d. natuurkenner Martini. Door zijn onvermoeiden liver verkreeg hij uitgebreide kundigheden en stierf 5 Aug. 1799. Zijn voorn.
werk is , Aligemeine Naturgeschichte der
Fische" (12 dln, met 432 gekl. pl., Berlijn,
1782—'95). Dit kostbare werk werd in d. beginne door hem voor eigen fekening uitgegeven; maar, omdat hij d. kosten op d. duur
niet kon dragen, werd hij in d. voortzetting
door vorstelijke en gegoede personen ondersteund, waarom in d. laatste 6 deelen onder
iedere plaat d. naam v. d. begunstiger staat,
op wiens kosten zij gegraveerd werd. Onvoltooid liet hij na „Systema Ichthyologiae iconibus CX illustratum", dat in 1801 door
Schneider to Berlijn uitgeg. werd. Zijn verzameling visschen werd door d. regeering
aangekocht en in 't Berlijnsch museum geplaatst.
Bloch (KARL HEINR.), geb. 23 Mei 1834 to
Kopenhagen, beoefende daar a. d. Academie
d. schilderkunst en trad sedert 1854 op eerst
als genreschilder zooals in zijn , Maaltijd" en
„Visschersmeisje" en na zijn studien to Rome
sedert 1863 als schilder v. historiestukken v.
groote afmeting, die bewonderingswaardig zijn
door grootschheid v. opvatting, waarheid en
verhevenheid. Dit geldt in d. eerste plaats zijn
„Opwekking v. 't dochtertje v. Jadrus", maar
ook v. zijn daarvOOr geschilderde „Simson onder
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d. Filistijnen" en zijn daarna geschilderde „Prometheus bevrijd" en „Koning Christiaan II in d.
gevangenis". Van 1866 t. '79 vervaardigde hij
voor d. slotkerk te Frederiksburg 23 tafereelen
uit 't N. Test. en voor 't universiteitsgebouw
te Kopenhagen twee groote historiestukken.
Sedert 1871 is hij hoogl. a. d. academie to
Kopenhagen.
Block (moRrrz), gob. 18 Febr. 1816 to Berlijn, woonde in zijn jeugd to Parijs, studeerde
to Bonn en to Gieszen in d. staathuishoudk.,
nam daarna eon betrekking a. bij 't Fransche
ministerie v. landbouw, die hij later met 't
Bureau voor statistiek verwisselde, maar
vroeg in 1864 zijn ontslag, om zich geheel a.
zijn staathuish. on statistische schriften to
wijden. Doze zijn talrijk; hier worden alleen
vermeld : „Die Machtstellung der europaischen
Staaten" (1862); „Dictionnaire general de la
politique (2 dln, 2e dr. 1874); „Die Financien
des franzosischen Kaiserreichs" (1869); „Petit
manuel d' economie pratique" (5e dr. 1870) en
„Trait() theorique et pratique de statistique"
(1878).
Block (BRuNo), gob. 20 Febr. 1828 to Gent,
was daar eerst onderwijzer a. eon stads-armenschool, vervolgens leeraar a. d. middelbare
school en a. 't conservatorium. Hij schreef
veel voor 't tooneel, o. a. „Spring niet verder
dan uw stok lang is" (blijsp. 1853); „d. Ouders"
(tooneelsp. 1866); „Dry hondon a. een been"
(1867), „Een zuster" (drama, 1867); „d. Modezucht" (1867); „Een man van ear" (drama 1868);
„Mijnheer Rijkzucht" (blijsp. 1868); „Zielenadel" (1869); „Lodewijk v. Nevers" (hist. drama,
1870); d. Witte kaproen" (hist. drama, 1870)
en „'t Sparen" (tooneelsp. 1872).
Bloed (Sanguis, ab,isw) is eon vocht, dat in
't menschelijk en dierltjk lichaam door geslo.
ten kanalen (bloedvaten) rondstroomt en tot
d. voeding dient. Rekent men d. roode kleur
onder d. kenmerken v. 't blood, dan verklaart
men daardoor met R. Wagner 't voedingsvocht v. vele ongewervelde dieren niet voor
blood, maar voor chyl. Bij zoogdieren, vogels
en kruipende dieren (reptilian en amphibign)
verschilt 't blood, dat door d. aderen stroomt,
in kleur v. dat in d. slagaderen; 't laatste is
helderder rood. Wig men zich gemakkelijker
aderlijk blood kan verschaffen, is dit 't meest
onderzocht. Onder blood verstaat men daarom
gewoonlijk aderlijk blood, 'tgeen des to eerder
geoorloofd is, omdat dit verreweg 't grootste
deel der bloedmassa uitmaakt. Koudbloedige
dieren noemt men zulke, wier blood nauwlijks
warmer is dan d. vloeistof (lucht, water), waarin
zij lever., zooals d. visschen, reptilien on amphibien. d. Dieren, wier blood aanmerkelijk
warmer is, heeten warmbloedige (vogels en
zoogdieren). 't Blood v. d. mensch on v. warmbloedige dieren is een roode, schijnbaar eenvoudige, gelijkaardige, alkalische vloeistof,
eenigszins kleverig op 't gevoel, flauw zoetsmakend, met een eigenaardigen geur (halitus
sanguinis). 't S. gew. is omstreeks 1,05 on d.
temperatuur bijna 100° Fahr. =-- 88° C. d. Goheele bloedmassa v. een dier wordt op ongeveer een vijfde of een zesde v. zijn gewicht
geschat, maar dit is moeilijk to bepalen en
zeer veranderlijk.
't Blood is slechts schijnbaar een gelijkaardige vloeistof. Bij onderzoek met d. microscoop blijkt, dat 't bestaat: 1° uit een gelijkaardig, bijna ongekleurd vocht, bloedvocht
(plasma of liquor sanguinis) genoemd en 2°.
uit een menigte zeer kleine lichaampjes, bleedlichaampjes of bloedschiffjes geheeten, die in 't
bloedvocht zweven. Men onderscheidt doze in
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gekleurd(), die verreweg 't talrijkst zijn, on
ongekleurde. Ook vindt men in 't blood zeer
tne korreltjes en enkele malen ook vetkogeltjes. Van d. aanwezigheid der bloedlichaampjes
overtuigt men zich terstond, wanneer men
eon druppel blood, met eon glaasje bedekt,
onder d. microscoop beschouwt. Aan d. randen
v. 't dune bloedlaagje ziet men dan eon
ongekleurden zoom, terwijl d. bloedlichaampjes
gemakkelijk in 't vocht in beweging kunnen
worden gebracht. Ook zonder microscoop kan
men zich v. 't afzonderlijk bestaan v. 't bloodvocht overtuigen, als men bijv. blood v. eon
kikvorsch, welks bloedlichaampjes zeer groot
zijn, door filtreerpapier zijgt; d. bloedlichaampjes blijven dan op 't filtreerpapier achter
en eon doorschijnend, eenigszins kleverig, zeer
zwak geel gekleurd vocht druppelt er door.
Dit is 't bloedvocht.
d. Gekleurde bloedlichaampjes v. d. mensch
vertoonen zich als Platte, rondo, min of meer
uitgeholde schijfjes, glad v. oppervlakte en
met afgeronde randen. Elk lichaampje bestaat
uit eon veerkrachtig, niet gekleurd vliesje
met eon roodgekleurden, niet zeer vloeibaren
inhoud. d. Gekleurde bloedlichaampjes zijn in
eon onbegrijpelijk groote hoeveelheid in 't
bloedvocht voorhanden. Zij zijn specifiek
zwaarder dan dat vocht. Aan hun rood is 't
blood zijn kleur verschuldigd. d. Grootte on
gedaante der bloedlichaampjes is in d. ondersch.
kiassen v. dieren zeer verschillend. Van allo
zoogdieren heeft d. mensch bijna d. grootste,
nl. met eon middellijn v. 0,0066 mM. a 0,0077
mM.; die v. 't rund hebben 0,005 mM. middellijn. d. Bloedlichaampjes v. d. kikvorsch
zijn viermaal zoo groot als die v. d. mensch
on zien er eenigszins anders uit, want, behalve
dat zij ovaal zijn, golijk ook bij d. vogels,
reptiliOn on amphibian 't geval is hebben zij in
hun midden eon korrelige ongekleurde kern,
die eon uitpuiling in 't midden der licht uitgeholde vlakte veroorzaakt, waardoor doze
zich bol vertoont.
d. Ongekleurde bloedlichaampjes vertoonen
zich als fijn korrelige, bleeke, meer of min
regelmatige bolletjes. Zij zijn genoegzaam v.
gelijke grootte bij allo gewervelde dieren
on derhalve bij d. amphibien kleiner, bij d.
zoogdieren grooter dan d. gekleurd(). Door
toevoeging v. water zwellen zij op on dan
kan men duidelijk eon celvliesje on meestal
ook eon kern zien.
Wanneer men blood uit eon bloedvat outlast, bijv. door eon aderlating, on 't in eon
kom in rust laat, verliest 't weldra (bij d.
mensch doorgaans na 3 a 7 minuten) zijn
vloeibaarheid. 't Begint to stollen on vormt
een roode, geleiachtig lillende massa. Ook in
't lichaam stolt 't blood, hoewel veel langzamer, als 't a. d. bloedstroom is onttrokken,
bijv. bij onderbinding v. bloedvaten of uitstorting v. blood in d. weefsels of in holten.
Als 't blood gestold is, scheidt 't zich allengs
in twee deelen. Door d. geleiachtige massa
wordt namelijk een lichtgele vloeistof uitgezweet, waarin d. meer samengetrokken, vaster
geworden geleiachtige massa drijft. d. Mtgezweete vloeistof wordt bloedwei (serum sanguinis) genoemd. d. Vaste roode, min of meer
taaie massa draagt d. naam v. bloedkoek (placenta of cruor sanguinis). Meestal is d. hoeveelheid bloedwei grooter dan die v. d. bloedkoek.
Deze uitzweeting v. wei duurt gewoonlijk
eenige uren. Men kan d. oorzaak v. dit verschijnsel ophelderen uit d. eigenschap der
vezelstof, die gedurende 't leven in bloedvocht is opgelost, om buiten 't lichaam in d.
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worm v. fijne vezels vast to worden. Wanneer
men blood terstond na 't opvangen door kloppen met dunne takjes of een boender v. d.
vezelstof berooft, heeft 't d. eigenschap om
to stollen verloren. d. Scheiding v. bloedwei
en bloedkoek hangt alzoo af v. d. allengs toenemende samentrekking der vezelstof, waarbij
't vloeibaar geblevene als bloedwei wordt
uitgedreven, maar d. bloedlichaampjes binnen
't net der vezelstofvezeltjes besloten blijven.
d. Bloedwei is dus bloedvocht zonder vezelstof; d. bloedkoek bestaat uit d. gestremde
vezelstof en d. bloedlichaampjes, maar is toch
nog met bloedwei doortrokken. Stolt 't bloed
langzamer dan gewoonlijk, dan hebben d. gekleurde bloedlichaampjes, die specifiek zwaarder zijn dan 't bloedvocht, d. tijd om daarin
to bezinken. Wanneer dan later d. scheiding
v. bloedwei en bloedkoek geschiedt, bevat d.
bovenste laag v. d. bloedkoek seen of weinig
bloedlichaampjes en is dus dadr niet rood,
maar wit of geelachtig. Hierdoor schijnt d.
koek v. boven overdekt to zijn met een witachtige, taaie laag of huid, die men spekhuid
noemt. Men neemt dit verschijnsel waar bij
sommige ziekten, vooral bij ontstekingen.
Daarom wordt d. spekhuid ook wel ontstekingskorst genoemd.
't Bloed is een zeer saamgestelde vloeistof.
Bij d. volwassen gezonden mensch bevat 't
gemiddeld ongeveer 21 pct. vaste bestanddeelen op 79 pct water. 't Bloedvocht bestaat
uit water; zoogen. proteIneverbindingen, als
eiwitstof (albumine), vezelstof (fibrine) en volgens sommigen ook kaasstof (caseine), versch.
vetsoorten, die meestal in verzeepten toestand
voorkomen; eenige natrium-, kalium- en calciumzouten, bijv. v. phosphorzuur, melkzuur,
vooral echter chloornatrium en nog eenige
andere zelfstandigheden. 't Bloed bevat ook gasson: zuurstof, koolzuur en een weinig stikstof.
Dit koolzuur is niet in d. longen ontstaan, maar
een product der stofwisseling, als d. opgenomen zuurstof een deel der in - t bloed aanwezige stoffen verbrandt. In d. gekleurde bloedlichaampjes is een kleurstof, haematine genoemd, waar van ijzer een bestanddeel uitmaakt, en zoowel d. inhoud als 't celvliesje
bestaat uit proteIneverbindingen, die alle
vereonigd onder d. naam v. globuline bekend
zijn. d. Ongekleurde bloedlichaampjes bestaan
zeker voor 't grootste deel uit proteMe-verbindingen en zijn daarenboven v. d. ondersch.
bestanddeelen v. 't bloedvocht doortrokken.
leder gekleurd bloedlichaampje ondergaat,
nadat 't eenigen tijd met 't bloed door 't
lichaam is rondgevoerd, een verandering. 't
Valt uiteen, wordt in 't bloedvocht opgelost
en verdwijnt. 't Daardoor geleden verlies
wordt echter voortdurend aangevuld door een
verandering der ongekleurde bloedlichaampjes
in gekleurde. d. Ongekleurde lichaampjes
komen geheel met die der lympha en der
chyl overeen. Aangezien nu doze beide vloeistoffen in 't blood worden uitgestort, is d.
oorsprong dozer lichaampjes hierdoor aangewezen.
't Slagaderlijk bloed onderscheidt zich op
't aanzien reeds terstond door zijn helder
roode kleur, terwijl 't aderlijk donkerrood,
meer purperkleurig is Als 't aderlijk blood
uit d. lever komt, is 't 1° C. warmer dan bij
't instroomen; dit wordt veroorzaakt door d.
suikervorming, die in dit orgaan geschiedt.
In d. longen wordt 't bloed weer afgekoeld.
In 't lichaam scheiden bepaalde organen,
klieren geheeten, uit 't bloed d. stoffen af, die
tot d. stofwisseling noodig zijn; zoo wordt
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btjv. in d. lever d. gal, in d. speekselklieren
't speeksel, in d. nieren d. urine uit 't blood
gescheiden.
't Vocht, dat bij insecten, schaal- en weekdieren d. plaats v. blood bekleedt, bevat kleurlooze cellen met een kern, die met een doorschijnende stof is omgeven, verder uit eiwit
on een vezelachtige, spoedig stollende vloeistof.
Bloed (Omloop v. 't). d. Veranderingen, the
't blood ondergaat in versch. deelen v. 't
dierlijk lichaam, tot weiks voeding 't dient
maken een onophoudelijke beweging, een omloop v. 't blood door 't lichaam noodzakelijk.
d. Wijze, waarop 't blood wordt rondgevoerd,
is in d. ondersch. klassen v. dieren zeer verschillend. Bij eenige lagers dierklassen stroomt
't voedingsvocht door d. ruimten, die tuss.
d. versch. deelen v. 't lichaam zijn, of tuss.
d. lagen, waaruit die deelen bestaan; doch als
niet, zooals bijv. bij d. insecten (zie Ademhaling), d. lucht zelf door 't geheele lichaam
dringt, maar daze alleen in kieuwen of longen
toetreedt, is 't duidelijk, dat 't blood, nadat 't
tot voeding des lichaams heeft gediend, naar
d. ademhalingswerktuigen moot stroomen,
om daar opnieuw d. verandering to ondergaan, waardoor 't weder tot d. voeding geschikt wordt. Bij deze dieren geschiedt d.
omloop v. 't blood door een zeer samengesteld stelsel v. kanalen, waarin 't blood door
It geheele lichaam wordt voortgestuwd, in
beweging gebracht door d. voortdrijvende
kracht v. eon bijzonder werktuig, dat zonder
ophouden blood ontvangt en uitdrUft. Die
kanalen worden bloedvaten genoemd en 't
voortdrijvend werktuig hart.
't Hart, dat voortdurend blood ontvangt en
uitdrigt, is 't uitgangspunt v. d. bloedsomloop.
't Is een holle spier, die met d. bloedvaten
in gemeenschap staat en door zich regelmatig beurtelings samen to trekken on uit to
zetten 't blood in die vaten voertstuwt. Bijna
alle dieren hebben een hart. d. Vaten, die 't
blood v. 't hart naar d. voeding behoevende
organen leiden, heeten slagaderen (arteriae);
die, welke 't blood, dat voor d. voeding niet
meer geschikt is, naar 't hart terugvoeren,
heeten aderen (venae). d. Slagaderen vertakken
zich door talrijke splitsingen in altijd fijnere
takken. d. Laatste, uiterst fijne vertakkingen
der slagaderen in 't weefsel der versch. deelen
v. 't lichaam zijn zeer nauwe kanaaltjes, microscopisch fijne buisjes, die in 't begin der
aderen overgaan en dus verbindingswegen
uitmaken tuss. d. slagaderen en aderen. Zij
heeten, om hunne fijnheid, haarvaten, capillaire vaten. d. Aderen vertakken zich op dezelfde wijze als d. slagaderen. 't Blood, dat in
d. slagaderen door steeds engere kanaaltjes
stroomt, naarmate 't vordert op zijn weg,
vloeit derhalve, na door d. haarvaten in d.
aderen to zijn gekomen, door steeds wijder
geworden kanalen naar 't hart terug. 't Vaatstelsel vormt dus een cirkelgang en d. beweging v. 't bloed wordt daarom omloop, circulatie v. 't blood genoemd. Bij zulke dieren,
waar d. ademhaling (d. verandering v. ader
lijk blood in slagaderlijk) in afzonderlijke
deelen plaats heeft, noemt men d. omloop v.
't bloed in d. ademhalingswerktuigen d. kleinen en d. straks geschetsten loop v. 't bloed
door 't geheele lichaam d. grooten bloedsomloop.
Bij elken omloop ondergaat dus 't bloed twee
maal eon belangrijke wijziging: 't wordt in
d. ademhalingswerktuigen v. aderlijk in slagaderlijk veranderd; 't gaat in d. haarvaten v.
d. grooten bloedsomloop v. slagaderlijk in
aderlijk over.
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Bij d. laagste diersoorten bestaan geen afzonderlijke bloedvaten. d. Insecten hebben
een hart, dat langs d. rug geplaatst is en d.
worm heeft v. een verlengd vat, een kanaal
(vas dorsale). Overigens stroomt 't blood, grootendeels zonder in bijzondere kanalen bevat
to zijn, tuss. d. weefsels door, rondom d. luchtvaten. Bij d. schaaldieren vloeit 't bloed door
zoogen. aderlijke boezems naar d. kieuwen,
vandaar naar 't hart, waardoor 't in d. slagaderen door 't lichaam wordt verspreid. d.
Bloedsomloop heeft bij vele weekdieren overeenkomst met dien der schaaldieren, maar in
d. plaats der aderlijke boezems v. deze hebben zij aderen, die meer met die der hoogere
-dieren overeenkomen. Bij hen bestaat 't hart
uit twee afdeelingen: een, waaruit d. slagaderen ontspringen en een, waarheen door d.
bloedvaten 't blood gevoerd wordt, dat d.
ademhalingswerktuigen heeft doorloopen en
dus slagaderlijk geworden is, waarheen 't
door d. aderen was gevloeid. Bij sommige
weekdieren is d. inrichting eenigszins anders,
maar bij alle stroomt 't slagaderlijk blood
door 't hart naar d. versch. deelen v. 't lichaam,
om vandaar als aderlijk naar d. ademhalingswerktuigen to vloeien en weder als slagaderlijk blood naar 't hart terug to keeren en
opnieuw denzelfden omloop to beginnen.
't Bloedvatenstelsel bij d. visschen gelijkt
veal op dat der weekdieren, maar 't verschilt
daarvan in dit opzicht, dat 't hart der visschen
geen slagaderlijk, maar aderlijk blood ontvangt.
Visschenhart heeft twee afdeelingen: een
en een' harteboezem.
Vandaar
hartekamer
stroomt 't blood naar d. kieuwen, wordt slagaderlijk, gaat over in d. slagaderen, die het
door 't lichaam henenleiden on komt, na tot
d. voeding to hebben gediend, door d. aderen
in d. harteboezem terug, vanwaar 't in d.
hartekamer wordt uitgestort, om weder naar
d. kieuwen to worden gestuwd.
Bij d. amphibien on sommige reptilian
wordt een deal v. 't aderlijk blood, eer 't naar
d. longen stroomt, met 't slagaderlijke vermengd. Gewoonlijk geschiedt die vermenging
in 't hart. 't Hart heeft drie holten : twee boezems on een kamer, die bij d. reptilien door
een van een opening voorzien tusschenschot
in twee deelen verdeeld is. 't Aderlijk bloed,
dat v. d. versch. deelen des lichaams komt,
wordt door d. rechter-boezem in d. hartekamer uitgestort. d. Hartekamer ontvangt
ook 't slagaderlijk blood, dat uit d. longen
komt on in d. linker-boezem vloeit. Een deal
v. dit gemengd aderlijk on slagaderlijk bloed
gaat dan nog eons naar d. longen, on 't
overige stroomt door d. slagaderen naar d.
deelen, voor wier voeding 't bestemd is Op
d. krokodillen is deze voorstelling niet geheel
toepasselijk.
Bij vogels en zoogdieren bestaat 't hart uit
twee volkomen gescheiden helften, die ieder
weder in twee holten zijn verdeeld, een boezem en een kamer. 't Slagaderlijk blood vult
d. linker-holten v. 't hart on stroomt uit d.
linker-hartekamer in 't slagaderstelsel, dat het
door alle deelen v. 't lichaam verspreidt, waar
het d. haarvaten doorloopt en in aderlijk blood
verandert. d. Aderen in d. grooten bloedsomloop nemen dan 't blood op en voeren 't max d.
rechter-boezem. Vandaar wordt 't blood in d.
rechter-kamer uitgestort on die kamer stuwt 't
naar d. longen. Terwijl 't d. haarvaten der longen doorloopt, wordt 't weder slagaderlijk en 't
stroomt vervolgens uit d. longen naar d. linkerboezem, vanwaar 't in d. linker-kamer komt om
opnieuw d. opgegeven cirkel to doorloopen.
,
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't Blijkt hieruit, dat al 't blood tweemaal in
't hart komt on twee stelsels v. haarvaten
doorloopt, waarvan 't eene dient tot voeding
v. 't lichaam, 't andere voor d. ademhaling.
Waar dit geschiedt, spreekt men v. een dubbelen bloedsomloop. Wordt al 't aderlijk blood
naar d. ademhalingswerktuigen geleid on in
slagaderlijk blood veranderd, eer 't naar d.
deelen stroomt, die 't voeden moot, dan noemt
men d. bloedsomloop volkomen.
ITOOr d. geboorte, als d. lucht d. longen nog
niet uitzet on er nog geen ademhaling door
deze deelen geschiedt, loopt 't blood niet op
dezelfde wijze rond, als gedurende 't leven in
d. lucht. Er is dan een opening, waardoor d.
rechter-harteboezem met d. linker- in gemeenschap staat, on een of moor bloedvaten gaan
v. d. rechter-kamer naar d. groote slagader,
die d. aanvang is v. 't geheele slagaderstel501; 't gevolg hiervan is natuurlijk, dat 't
bloed, 'twelk v. d. versch. lichaamsdeelen komt,
in die slagader treden kan zonder d. wog
door d. longen to maken. Wanneer 't dier geboron is on ademt, sluiten die communication
tuss. 't aderlijk on 't slagaderlijk stelsel weldra
van zelf on d. bloedsomloop heeft plaats zoo
als boven is voorgesteld.
d. Gedaante v. 't hart v. d. mensch is onregelmatig piramidaal of kegelvormig. 't Ligt
midden in d. borstholte, tuss. d. beide longen,
op 't middenrif. 't Hoeft bij d. meeste menschen ongeveer d. grootte v. een vuist. d.
Holte v. 't hart wordt door een middelschot
in een rechter- on linker-helft verdeeld of,
gelijk men zich ook uitdrukken kan, d. mensch
heeft een rechter- on linker-hart, die door
een tusschenschot volkomen gescheiden zijn.
Elke dozer helften bestaat weder uit twee
afzonderlijke holten : d. bovenste hasten kamers, d. benedenste boezems. Wijl er in d.
tusschenwand geen opening is zijn d. rechteren d. linker-helft v. 't hart niet in rechtstreeksche gemeenschap met elkander; maar er
bestaat wel gemeenschap tuss. d. boezem en
d. kamer v. elks helft, want deze staan door
een opening met elkander in verband, 't adergat van de (rechter- of linker-) hartekamer
geheeten, door een klapvlies afgesloten, waarvan 't nut aanstonds zal blijken. Bovendien
hebben d. holten v. 't hart nog andere openingen, waardoor zij met d. bloedvaten in
gemeenschap staan. d. Linker-holten v. 't hart
bevatten slagaderlijk, d. rechter-holten aderlijk blood.
Er is reeds aangestipt, dat d. kanalen, die
't blood doorstroomt, onderscheiden worden
in slagaderen, haarvaten en aderen. d. Slagaderen hebben dikkere wanden dan d. aderen
v. gelijke middellijn. Aderwanden bestaan
slecbts uit twee hoofdrokken, maar bij d.
slagaderen is nog een derde laag, een derde
rok, daartusschen. Doze is veerkrachtig, 'tgeen
ten gevolge heeft, dat d. openingen v. doorgesneden slagaderen, ook wanneer er geen
blood in is, gapen; d. wanden v. een ledige
ader daarentegen, vallen to zamen. d. Vaten,
die 't slagaderlijk blood door 't lichaam voeren, ontspringen uit d. linker-hartekamer met
dOn gemeenschappelijken stam, aorta of groote
slagader. Doze verdeelt zich allengs in d.
ontelbare vertakkingen, waarin 't blood naar
alle deelen v. 't lichaam stroomt.
d. Aderen, die door middel der haarvaten
met d. laagste Ajne vertakkingen der slagaderen in verband staan on die 't blood opnomen, dat in d. haarvaten v. slagaderlijk in
aderlijk is veranderd, volgen ongeveer denzelfden loop als d. slagaderen, maar in tegen- ,

BLO.

120

overgestelde richting. Ten laatste vereenigen
zich alle aderstammen tot twee groote stammen, die 't bloed in d. rechter-boezem v. 't
hart uitstorten. Deze worden d. holle aderen
(venae cavae) genoemd en in een bovenste
en onderste onderscheiden. Bij d. aderen der
darmen valt d. bijzonderheid op te merken,
dat d. gemeenschappelijke stain, die door d.
samenkomst v. versch. takken is gevormd,
in d. lever dringt en zich daar weder in takken verdeelt; 't aderlijk blood uit d. darmen
keert dus eerst naar 't hart terug, nadat 't
in d. lever een bijzonder stelsel v. haarvaten
heeft doorloopen, die met aderstammen in
gemeenschap staan, welke zich weder.vereenigen en gezamenlijk in d. onderste holle ader
uitmonden. Dit gedeelte v. 't aderlijk bloedvaten-stelsel wordt 't poortaderstelsel genoemd.
't Aderlijk blood, dat v. alle verwijderde
deelen des lichaams naar 't hart wordt gevoerd, stroomt door d. rechter-boezem in d.
rechterkamer om door doze naar d. longen te
worden voortgestuwd; d. kanalen, die 't aderlijk blood v. 't hart naar d. longen voeren,
worden d. long-slagaderen (arteriae pulmonales)
genoemd. Ofschoon doze bloedvaten aderlijk
blood bevatten, heeten zij long-slagaderen, omdat zij, wat d. samenstelling hunner wanden
betreft, met d. slagaderen overeenkomen. d.
Bloedvaten, waardoor 't slagaderlijk blood
uit d. longen naar 't hart stroomt, heeten
longaderen, (venae pulmonales). Zij storten 't in
d. longen gezuiverde, frisch-roode blood in d.
linker-boezem; 't komt vandaar in d. linkerkamer en uit deze verspreidt 't zich door d.
aorta en hare takken door 't geheele lichaam.
Door welk middel wordt nu doze aanhoudende in- en uit-, af- on toe-strooming verkregen? 't Hart is d. oorzaak der geheele beweging. 't Werkt door uitzetting (diastole) en
samentrekking (systole) op d. bloedmassa; d.
holten v. 't hart worden bij afwisseling vernauwd en verwijd; d. beide kamers trekken
zich te gelijkertijd samen; terwijl zij zich
weder uitzetten, trekken zich d. harteboezems
op hunne beurt to zamen, en deze afwisselende beweging geschiedt bij d. volwassen
mensch 60 a 80 maal in een minuut. Als d.
beide kamers zich samentrekken, wordt 't
aderlijk blood uit d. rechter-kamer door d.
longslagaderen naar d. longen gestuwd en
't slagaderlijk blood der linker-kamer wordt
tegelijktijd in d. aorta gedreven. Intusschen
hebben zich d. beide boezems uitgezet en d.
rechter- is gevuld met het aderlijk blood,
dat d. holle aderen er in hebben gestort, d.
linker- met 't slagaderlijk blood, dat door d.
longaderen uit d. longen is gestroomd. Door
d. groote en kleine vertakkingen der aorta
verspreidt 't slagaderlijk bloed zich nu naar
alle deelen des lichaams. Na d. haarvaten te
hebben doorloopen, komt 't als aderlijk blood in
d. fijne takjes der aderen, die onderling ineenmenden, zoodoende grootere takken vormen on
eindelijk in twee hoofdstammen uitloopen, d.
holle aderen, die in d. rechter-boezem v. 't hart
komen. Deze afdeeling v. d. bloedsomloop,
v. d. linker-hartekamer door d. slagaderen,
haarvaten en aderen terug naar d. rechterharteboezem, is d. groote bloedsomloop. In d.
rechter-boezem aangekomen, wordt 't blood
door d. samentrekking v. dien boezem naar
d. rechter-kamer voortgestuwd. Daarop trekt
zich deze kamer te zamen en drijft 't blood
in d. longslagaderen. Deze geleiden 't blood
naar d. longen, waar zij zich in fijne haarvaten verdeelen, die zich weder tot aderen
verzamelen en eindelijk in d. groote stammen
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der longaderen bijeenkomen, welke in d. linker
boezem uitmonden. Door samentrekking v.
dozen boezem wordt dit blood naar d. linkerkamer geperst, vanwaar 't opnieuw zijn wog
begint. Dit gedeelte v. d. bloedsomloop, uit
d. rechter-kamer, door d. longen, naar d. linker
boezem, hoot d. kleine bloedsomloop. Uit doze
beschrijving blijkt, dat 't hart werkt als een
zuig- en perspomp. Zet een boezem of kamer
zich uit, dan zou in d. holte een luchtledig
ontstaan: 't blood wordt er dus ingezogen•
trekt een boezem zich samen, dan wordt 't
daarin zijnde blood er uitgeperst.
d. Openingen, waardoor d. holten v. 't hart,
met elk. of met d. bloedvaten in gemeenschap ,
klapvliezen stan,zijgedlkv.on
voorzien, die slechts een beweging v. 't blood
in den bepaalde richting toelaten en beletten,
dat 't blood terugvloeit. Op vele plaatsen des
lichaams, bijy. a. d. ledematen, vormt 't binnenste vlies (.13r aderen hier en daar plooien
of klepjes, die d. bloedsomloop niet belemmoron, zoolang d. stroom naar 't hart toeloopt, maar d. doorgang sluiten, zoodra 't,
blood ten gevolge v. d. working der zwaartekracht of uit andere oorzaken tracht terug
to vloeien.
d. Ontdekker v. d. omloop des bloods is
William Harvey (zie Harvey). Na langdurige
onderzoekingen droeg hij zijn leer in 1619 to
London openlijk voor en in 1629 maakte hij
die door d. druk bekend („Exercitatio anatomica de motu cordis in animalibus, Francof.
1628). Malpighi was d. eerste, die d. bloodsomloop in d. longen v. kikvorschen onder d.
microscoop zag. (De pulmonibus epistolae duae
ad Borellium, Bonon. 1661).
Bloed (Afnemen v.). Van oude tijden af
en misschien bij alle volken heeft men 't
afnemen v. blood als een geneesmiddel aangewend. Men neemt blood af a. 't geheele
lichaam algemeen, zoo als men 't noemt, of
plaatselfjk. 't Eerste geschiedt door 't openen
v. een bloedvat a. d. oppervlakte v. 't lichaam.
Men opent in d. meeste gevallen een ader en
verricht dus een aderlating, in zeer enkele
gevallen een slagader. 't Openen v. een slagaderlijk vat noemt men arteriotomie of doorsnijding eener slagader, omdat doze daarbij
doorgesneden wordt. Wanneer men plaatseljjk
blood afneemt, wordt 't niet uit d. grootere
vaten getapt, maar door insnijdingen of door
bloedzuigers uit d. haarvaatjes en uit d. zelfstandigheid der organen verkregen. Een aderlating kan a. iedere ader gedaan worden, die
in de oppervlakte des lichaams ligt. Gewoonlijk
doet men die uit een der in d. buiging v. d.
elleboog gelegen aderen, in enkele gevallen
op d. voet, zeldzaam in d. hals a. d. buitenste
strotader (Yena jugularis externa). Men slaat
een breeden band eenige malen om d. bovenarm, waardoor 't terugstroomen v. 't blood
eenigermate wordt tegen,,c,ehouden on d. aderen
onder d. band zwellen. Met een lancet snijdt
men door d. huid tot in d. ader on 't blood
vloeit nu uit. Een snepper, dat is een springmes,
dat door 't drukken op een veer wordt bewogen, ward hiertoe vroeger gebruikt en wordt
nog in Duitschland gebezigd. Bij ons en ook
in andere Europeesche landen is dit werktuig
door 't lancet vervangen. Bij een aderlating
op d. voet wordt dit deel in een bekken met
warm water gehouden, om daardoor d. aderen
to doen zwellen. Echter kan men bij vele
menschen uit d. aderen v. d. voet goon genoegzame hoeveelheid bleed voor een aderlating krijgen. 't Openen der uitwendige strotader is met groote bezwaren verbonden en
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vordert een bijzondere practische ervaring,
die bij d. zoo zeldzame aanwending dezer wijze
V. aderlating zoo schaars wordt gevonden,
dat zij weinig aanbeveling verdient. Om
dezelfde reden wordt d. arteriotomie ook
slechts zelden aangewend.
d. Insnijdingen om plaatselijk blood af to
nemen worden soms met een lancet gedaan
en heeten dan scorificatign; men verricht ze
a. zachte deelen, bijv. a. d. amandelen en 't
tandvleesch, soms met bijzondere werktuigen,
zooals bij 't zetten v. koppen. Hiertoe gebruikt
men kopglazen, die men door er eenige druppels aether in to doen en deze to ontsteken
luchtledig maakt. Nog beter en gemakkelijker
pompt men er d. lucht door een luchtpompje
uit. d. Luchtledige kopglazen, die v. onderscheiden grootte zijn, worden op d. huid geplaatst; deze zwelt op en met d. kopsnepper,
een werktuig, dat door een veer verscheiden
lancetpunten doet uitspringen, maakt men
insnijdingen in d. huid; d. luchtledige kopglazen worden nu wader op dezelfde plaats
gezet en 't blood vloeit er uit. Dit zijn bloedige
koppen of koppen met insnijding. Ale ontspannend middel, waardoor 't blood verplaatst,
maar niet afgenomen wordt, gebruikt men
droge koppen, d. i. men zet d. luchtledige
kopglazen en doet geen insnijdingen. Hierdoor
verliest d. lijder wel eenig blood, zooals uit
d. kleur der huid blijkt, die rood en paars
wordt, maar deze hoeveelheid is zeer goring.
Droge koppen v. zeer grooten omvang heeten
naar d. uitvinder Ventouses a la Junod. Men
heeft zelfs zoogen. koplaarzen, d. i. koppen
in d. vorm v. laarzen, waarin d. geheele voet
en 't been tot d. knie worden gesloten (Zie
Haemospasie). d. Meest gewone wijze om
plaatselijk blood af to nemen is die door
bloedzuigers (Zie Bloedzuiger). Men meent,
dat deze 't eerst door Themison, een leerling
v. Asclepiades (zie Asclepiades), on dus kort
voor d. gob. v. Chr. zouden zijn gebruikt. Met
hunne driehoekige kaken maken zij een wondje
in d. huid, waarbij d. mondschijf op d. huid
als een kop werkt. Men heeft meermalen
beproefd deze wormen door instrumentjes,
die als kunstbloedzuigers werken, to vervangen (Zie Bclellometer). d. Hoeveelheid bloed,
die een bloedzuiger tot zich neemt, is goring;
daarom onderhoudt men d. nabloeding door
warme pappen of door sponzen met warm
water. Soms zet men ook kopglazen op d.
wondjes.
Als men door 't openen v. een der grootere
vaten 't blood laat wegvloeien, vermindert d.
hoeveelheid hiervan aanmerkelijk en 't gevolg
is, dat d. werkzaamheid v. 't hart daardoor
vermindert; d. samentrekkingen v. dit orgaan
worden langzamer. d. Verhoogde bedrijvigheid
v. 't hart en v. d. groote vaten wordt dus
gewijzigd en van daar, dat een algemeen
afnemen v. blood zoo dikwijls bij overprikkelden toestand, door hevige ontstekingen in
gezonde, krachtvolle menschen opgewekt, een
heilzame working vertoont: dit is wel 't
voornaamste doel, dat men door dit geneesmiddel beoogen kan. d. Ondervinding heeft
daarbij geleerd, dat deze wijziging in d. opgewekten toestand v. 't hart on d. groote vaten
vooral dan gunstig kan werken, als deze
zoo spoedig mogelijk wordt verkregen. Men
maakt dus een groote opening in d. ader, om
dadelijk 't gevolg to verkrijgen, dat 't afnemen
v. een hoeveelheid blood op 't hart hebben
moot. In zeer dringende gevallen hebben
sommige geneesheeren twee aderen tegelijk
geopend, zooals Huxham (zie Huxham) deed.
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Deze behandeling moot zoo geschieden, dat
men daarbij niet to veel blood afneemt. In
een liggende houding v. d. lijder doet men die
dus, zoo mogelijk, niet; want, wijl deze houding d. minste inspanning v. krachten vordert, zou men, eer d. wijziging zich in d.
pols openbaart, een zoo groote hoeveelheid
moeten afnemen, dat d. gevolgen v. 't bloodverlies bedenkelijk konden zijn. Een zittende
houding is dus verkieslijk en een staande,
waar dit kan, aan to radon.
Men zal bij eenig nadenken inzien, dat bij
bloedophoopingen in edele organen in vele
gevallen door 't verminderen v. d. hoeveelheid blood, die in 't lichaam rondstroomt, een
gunstige working v. d. aderlating to verwachten is en dat ook d. opgewekte toestand
v. d. meeste lichaamsdeelen, die bij zuivere
ware plethora of bloedrijkheid (zie Plethora)
voorkomt, soms een aderlating kan vorderen.
Aangezien 't verlies v. blood na d. aderlating
eerst door wei wordt aangevuld en 't evenwicht v. d. bloedlichaampjes of bloedbolletjes
zich eerst later herstelt, kan 't blood door d.
aderlating ook minder prikkelend worden en
dus, ten minste tijdelijk, d. opgewekte toestand bedaren. d. Ondervinding v. alle tijden
heeft geleerd, dat dit middel in d. hand v.
een ervaren arts dikwijls heilzame therapeutische gevolgen heeft. Hoe dikwijls ook bestreden, blijft 't in vele gevallen onmisbaar.
Echter is 't niet to ontkennen, dat er dikwijls
een schromelijk misbruik v. dit middel gemaakt is. d. Voorstelling v. Sangrado, in
„Gil-Blas de Santillane" v. Lesage, is inderdaad
naar 't leven geteekend en bij vele Fransche
geneesheeren in d. 16e en vooral in d. 17e
eeuw was 't gewoonte in bijna alle ziekten
ruime aderlatingen to doen en die gedurig to
herhalen. Guy-Patin (zie Patin, Guy) verhaalt
in zijn brieven, hoe hij een kind v. drie dagen
een ader had geopend. Een zijner patienten
ward 32 maal gelaten; zijn eigen noon twintig
maal; voor een verkoudheid deed hij zichzelf
vijf maal een ader openen. Nog in d. nieuweren tijd prees prof. Bouilland to Parijs zijn
„methode des saignees coup sur coup", d. i.
een reeks v. aderlatingen spoedig na elkander,
als een der gewichtigste ontdekkingen in d.
geneeskunde aan! Over 't geheel genomen is
men thans minder gunstig voor d. aanwending der aderlating gestemd. Nadenkenden
zijn overtuigd, dat vele ziekten, waarin men
vroeger algemeen ruime aderlatingen deed,
ook zonder deze gelukkig behandeld zijn.
Daarbij neemt men algemeen aan, dat d. zoogen.
staande epidemische constitutie (zie Epidemische constitutie) sinds 't eerste vierde deel der
19e eeuw een wijziging heeft ondergaan, die
d. aanwending v. aderlatingen in vele gevallen,
zoo niet schadelijk, toch overbodig gemaakt
heeft. Algemeen heeft men 't bloed-onttrekken tot een minimum teruggebracht, en in d.
meeste gevallen vervangen door aanwending
v. koude (ijs).
Als men plaatselijk blood afneemt, werkt
men meer op 't aangedane deel dan op 't
geheele lichaam. Deze handelwijze is daarom
in vele ziekten meer aangenomen dan d.
aderlating, die zij echter slechts zeldzaam
vervangen kan. Bij jonge kinderen evenwel,
wien men gewoonlijk geen aderen opent, kan
men door bloedzuigers ook zooveel blood
afnemen, dat men daardoor eon meer algemeene working op 't geheele lichaam verkrijgt. Overigens geschiedt 't plaatselijk afnemen v. blood in die gevallen, waarin er geen
terugwerking v. 't hart in d. groote vaten
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bestaat of waarin daze door d. aderlating
reeds is gewijzigd, ook bij congestion v. edele
organen, vooral bij verminkte personen, of
wanneer d. ziekte door haren duur d. krachten
to veal heeft ondermijnd. Bloedzuigers en
koppen kunnen elkander dikwijls vervangen.
Echter hebben koppen nog een revulsieve
werking, die zeer nuttig kan zijn, om bij aandoeningen v. dieper liggende deelen eon gewenschte afleiding to maken, zooals bij ziekten
•der gewrichten. Scorificatien zijn voornamelijk
voor die deelen aangewezen, waar men geen
bloedzuigers aanzetten kan, zooals a. d. huig
of d. tong.
Bloedarmoede, Zie anaemie.
Bloedbeuk, Zie Beuk.
.731oedbra.kzng (Haematemesis, Vomitus cruentus) heat in 't algemeen 't uitwerpen v.
blood uit d. maag door d. mond. Dit blood
kan echter ook v. andere plaatsen afkomstig
zijn. In d. meeste gevallen komt 't uit d.
maag, maar 't kan ook uit d. keelholte of d.
slokdarm komen. Ook is 't mogelijk, dat blood,
'twelk in d. keelholte of d. slokdarm is uit.gestort of dat uit d. neus in d. keel is geloopen, in d. maag gevloeid is en later wordt
uitgebraakt. Gew000nlijk echter wordt bij
bloedbraking blood uitgeworpen, dat ten gevolge v. maagbloeding in d. maag is uitgestort.
Meestal gaat een gevoel v. zwaarte en drukking in d. maag vooraf, niet zelden met
krampachtige aandoeningen. Daarop is 't d.
zieke plotseling, alsof er een warme vloeistof
in d. maag werd gegoten. Daze stijgt in d.
slokdarm op on wordt uitgebraakt. Gewoonlijk
keert 't bloedbraken meermalen terug. Is 't
bloed in groote hoeveelheid in d. maag uitgestort en dadelijk daaruit door braken outlast, dan kan 't helderrood, zuiver on vloeibaar zijn. Maar dikwijls is 't uitgebraakte
donker, zwart, als chocolade of koffiedik,
gedeeltelijk geronnen, met overblijfselen v. spijzen vermengd, somtijds zuur of
bitter v. smaak, doordat 't bij een langdurig
verblijf in d. maag is veranderd. Dan wordt
ook meestal geronnen bloed bij d. stoelgang
outlast. d. Oorzaken v. bloeding in d. maag
zijn verschillend. Meestal is daze 't gevolg v.
weefselontaarding, maagzweren, maagkanker
e. d. g., somtijds ontstaat maagbloeding door
verwonding met eenig ingeslikt voorwerp,
door bijtende stoffen, door metaalvergiftiging,
door stompen in d. maagstreek, door een val
of door slagaderbreuk. Onderdrukkingen v.
andere bloedvloeiingen kan ook tot maagbloeding aanleiding geven.
Niet altijd is 't gemakkeltjk bloedbraking
v. bloedspuwing to onderscheiden (Zie Bloed.spuwing); toch is voor d. arts v. 't uiterste
belang hieromtrent tot zekerheid to komen;
doorgaans is 't blood uit d. maag donkerder,
dat uit d. longen lichter rood. Gelijk 't blood,
dat uit d. luchtwegen komt, door prikkeling
v. 't keelgat en v. d. huig neiging tot braken
en werkelijk braken kan teweegbrengen, zoo
kan ook 't uit d. maag gedreven blood door
prikkeling v. d. stemspleet hoest opwekken.
Ofschoon 't bloedbraken altijd 't gevolg v.
een zeer bedenkelijken toestand is, kan 't
gevaar toch zeer verschillen naar gelang der
oorzaak, die 't doet ontstaan. 't Minst gevaarlijk is 't bloedbraken, dat andere bloodontlastingen vervangt. d. Eerste zorg is in
ieder geval volstrekte rust voor d. lijder. Hij
moet in een koele kamer licht gedekt worden,
koude omslagen op d. maagstreek hebben en
telkens kleine hoeveelheden koud water drin-
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ken. Zure dranken als limonade of azijn met
water komen ook in aanmerking; voor bloodstelping dieven kleine giften aluin; voor voeding is een aftreksel v. rundvleesch in koud
water 't best. Bij herstel moet d. patient in
zijn gebruik v. spijs on drank on in zijn geheele
leefwijs uiterst voorzichtig zijn.
.731oedbruiloft, Zie Hugenoten.
Bloedgeld heette d, geldsom, die volgens
't oud-Germaansche recht door d. moordenaar
a. d. bloedverwanten v. d. vermoorde betaald
moest worden (Zie Weergeld). In een anderen
zin verstaat men door bloedgeld d. som, die
uitbetaald werd a. d. aanbrenger en aanhouder v. strafwaardige personen. In Engeland was dit vroeger op groote schaal in d.
Wetgeving opgenomen en gaf 't aanleiding
tot schromelijke misbruiken; aanbrengers en
getuigen in lijfstraffelijke gevallen ontvingen,
volgens wetten v. 1692, 1694, 1699, 1707, 1720,
1741 en 1742, groote belooningen, als door
hun getuigenis straatroovers, valsche munters en dieven v. hun misdaad overtuigd
werden. Daze belooningen bedroegen 10 5, 40
p. st. en bij inbraak en paardedieverij moest
nog, volgens d. wet v. 1699, a. hem, die d.
dader vatte en overtuigde, boven d. 40 p. st.
in geld een bewijs worden uitgereikt, waarbij
hij v. d. kerspeldiensten (ale armverzorger,
kerkmeester) werd vrijgesteld. Daze bewijzen
(Tyburn-tickets genoemd) konden verkocht worden, omdat zij voor iemand, die ze voor d.
tweede maal ontving, anders v. geen nut
waren, on werden ook werkelijk in groote
steden, zooals Manchester, voor 250 a, 300
p. st. a. d. man gebracht. 't Totaal dozer
belooningen (zonder d. Tyburn-tickets) beliep
in 1813 in d. 40 graafschappen v. Engeland
18 000 p. st. Dienaren der politie verleidden
armen, onkundigen en lichtzinnigen tot misdaden, inzonderheid tot 't uitgeven v. valsche
muntspecien, om hen vervolgens a. d. rechter
over to leveren en 't bloedgeld to verdienen.
In 1756 bekende zekere M. Dania, dat hi' 70
menschen door zijn getuigenis ter dood had
doers veroordeelen. In 1792 kwam weder uit,
dat 20 menschen 't slachtoffer v. een valschen
aanbrenger geworden waren, on in 1817 werden vier ambtenaren der politie v. dergelijke
gruweldaden overtuigd. Geringe misdrijven
werden door d. politiebedienden verzwegen,
maar d. daders in 't oog gehouden, tot zij,
zooals men 't noemde, 40 pond wogen. In
1818 werden daze belooningen bij Parlementsacte afgeschaft.
131oedhond is d. naam v. een ras v. groote
Engelsche doghonden. Daze werden voorheen
in Amerika door d. slavenhouders afgericht
om ontvluchte slaven op to sporen en to
grijpen. Ook werden ze wel gebruikt in d.
worsteling tegen d. inboorlingen.
.731oedkora,al, Zie Koraal.
.731oedloogzout, Zie Cyaan.
Bloedregen.
wolken gevormd worden
door 't water, dat uit d. zee, meren, rivieren on
d. vochtigen grond verdampt, is 't regenwater
in 't algemeen vrij zuiver. Alleen is 't water,
dat bij d. aanvang eener bui valt, onzuiverder,
omdat 't onder 't nedervallen stoffal, die in
d. dampkring zweven, met zich naar beneden
voert. Somtijds, ofschoon zeldzaam, vindt men
gewag gemaakt v. bloedregen, d. i. men heeft
wel eons roode druppels, die naar blood geleken, op d. grond, op 't water of a. muren
en daken gevonden en gemeend, dat daze als
regen nedergevallen waren. 't Bewijs, dat daze
werkelijk bloeddruppels waren, is echter nooit
geleverd. Vele soorten v. vlinders laten bij
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verbreken v. 't poppenomkleedsel roode
vlekken als bloeddruppels achter en deze kan
men dus lichtelijk voor bloeddruppels hebben
gehouden. 't Is echter nu en dan gebeurd,
dat er werkelijk een rood gekleurde regen is
gevallen, doch 't onderzoek daarvan heeft
bewezen, dat die kleur door talrijke zeer kleine
dieren werd veroorzaakt. Een zeer klein
schaaldier (Daphnia pulex Latr. Monocules pulex
L.), d. getakte watervloo, die in zoet water leeft,
is vooral in 't voorjaar roodachtig gekleurd;
deze dieren kunnen door hunne menigte a. 't
water een roodachtig aanzien geven, zoodat
't in bloed schijnt veranderd te zijn. Swammerdam brengt daarvan een merkwaardig
voorbeeld bij. d. Dusgen. bloedregen kan
derhalve op een eenvoudige wijze worden
verklaard. Op 14 Mrt 1813 ontstond in Calabri6
een bijgeloovige angst door een rooden regen,
die bij scheikundig onderzoek bleek in te
houden ijzeroxyde, kalk-, aluin- en kiezelpoeder en op 2 Nov. 1819 viel in Vlaanderen een rood vocht, dat kobaltchloruur bevatte.
Bloedschande (incestus) is geslachtsgemeenschap tuss. personen, die in zulk een
graad v. bloedverwantschap tot elk. bestaan,
dat een wettig huwelijk tuss. hen niet gesloten kan worden. In d. oudere wetgevingen
werd bloedschande als een misdrijf •zwaar
gestraft, in eenige gevallen zelfs met d. dood;
in d. nieuwere wetgevingen komen alleen verbodsbepalingen voor aangaande huwelijken
tuss. personen, die elk. in d. bloede bestaan,
doch geen strafbedreigingen tegen ongeoorloofden omgang. Over geoorloofde of ongeoorloofde
huwelijken bestaat zoowel in d. burgerlijke
wetgevingen als in d. leer der kerkgenootschappen groot verschil. 't Nederl. Burg. Wetb.
verbiedt 't huwelijk tuss. alle personen, die
elk. bestaan in d. opgaande en nedergaande
linie, 'tzij door wettige of onwettige geboorte,
'tzij door aanhuwelijking, en in d. zijlinie tuss.
broeders en zusters, zoowel onwettige als wettige. Koninkl. dispensatie is noodig tot 't aangaan v. een echtverbintenis tuss. schoonbroeder
en schoonzuster, tuss. oom of oudoom en nicht
of achternicht en tuss. tante of oudtante en
neef of achterneef, in al deze gevallen, zoowel onwettige als wettige. Achter in 't „common prayer book" der Eng. Episcopale Kerk
staat een lijst v. 30 graden v. vermaagschapten, die niet met elk. mogen huwen en wier
gemeenschap dus bloedschendig zou zijn. d.
R. Kath. kerk verbiedt daarenboven nog 't
huwelijk tuss. d. peter en meter eenerzijds en
d. ouders v. d. doopeling of d. doopeling anderszijds. Bekend is d. jaarlijksche strijd in 't Britsche Parlement over 't geoorloofd verklaren v.
huwelijken tuss. schoonbroeders en schoonzusters. Het beletten v. huwelijksgemeenschap
tuss. nabestaanden bestond reeds in hooge oudheid en bij a. elk. geheel onbekende volken;
't kan ontstaan zijn uit d. eerbied en 't ontzag, die 't jongere geslacht a. 't oudere schuldig is; 't kan ook ontstaan zijn uit d. meening,
dat kinderen, uit huwelijksgemeenschap v.
bloedverwanten gesproten, zwak, ziekelijk of
a. kwalen blootgesteld zijn. Zeker is 't, dat
kinderen v. personen, die v. gemeenschappelijke voorouders stammen, meer aanleg hebben
om door in hun geslacht erfelijke kwalen
aangetast te worden dan anderen. Kinderen,
in bloedschande geboren, staan niet gelijk
met zoogen. onwettige of natuurlijke kinderen: zij kunnen niet erkend of gewettigd
worden; zij hebben geen aanspraak op opvoeding door of op d. nalatenschap van hunne
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ouders, alleen op onderhoud, want in d. zin
der Wet hebben zij geen ouders.
Bloedspuwing is eigenlijk elk „spuwen
v. bloed", elke ontlasting v. bloed uit d. mond.
Dit bloed kan evenwel een zeer versch. oorsprong hebben. 't Kan uit d. luchtwegen of
uit d. maag komen of ook uit d. neus in d.
keel geraakt zijn. 't Spuwen v. bloed nit d.
maag heet bloedbraken (Zie Bloedbraking).
Bloedspuwing (haemoptoe haemoptysis) noemt
men meer bepaald 't ophoesten v. bloed uit
d. luchtwegen, gewoonlijk uit d. longen. Na
d. neusbloeding is d. bloeding uit d. luchtwegen d. meest voorkomende. Dit is te verklaren uit d. teederheid der wanden v. d.
luchtwegen en hare talrijke haarvaten; uit d.
kracht, waarmede 't hart 't bloed in 't losse
weefsel der longen stuwt; uit d. bloedrijkheid
der longen en d. levendige beweging v. bloed
daarin, die v. d. verrichting der longen onafscheidelijk is; uit de gemeenschap der luchtwegen met d. dampkring, waardoor zij a.
versch. schadelijke invloeden blootstaan; nit
't veelvuldig voorkomen v. ziekelijke veranderingen in d. longen of in d. deelen, die in
d. nabijheid daarvan liggen, waardoor openingen in d. bloedvaten kunnen ontstaan.'t Opgehoeste bloed kan afkomstig zijn uit 't strottenhoofd, nit d. luchtpijp, d. luchtbuizen, d.
longblaasjes en 't longweefsel of ook uit slagaderbreuk (zie Aneurysma) in d. luchtwegen.
Meestal is 't uitgestorte bloed door d. wanden
der haarvaten heengesijpeld. Zeldzamer is
scheuring of doorknaging der vaten oorzaak
der bloeding. 't Opgeven v. bloed ten gevolge
v. bloeduitstorting in d. luchtwegen wordt
dikwijls door voorboden aangekondigd, bijy.
door een gevoel v. bloedophooping in d. longen,
beklemming, drukking, spanning in d. borst
of hartklopping; d. zieke bemerkt daarna een
kitteling, een gevoel v. warmte, somtijds zelfs
duidelijk eon uitstorting v, warm vocht achter
't borstbeen; hij gevoelt een prikkeling tot
hoesten, heeft een droge kuch, krijgt een
zoetachtigen of ziltigen smaak in d. mond
en geeft dan soms eerst slijm met bloed gekleurd, in andere gevallen dadelijk zuiver bloed
op en dit herhaalt zich weldra. d. Aanvallen
zijn veelal vergezeld v. gelaatsverwringing,
koude in d. ledematen en koud zweet. Na d.
afloop zal 't hoesten met slijmopgeving nog
eenigen tijd aanhouden, maar d. genezing treedt
in, als d. aanval zich filet herhaalt.
Niet altijd is 't gemakkelijk bloedspuwing
v. bloedbraking te onderkennen. Hoofdkenmerken zijn d. volgende: bij bloeding uit d.
luchtwegen wordt 't bloed onder hoesten
ontlast, terwijl bloed v. d. maag door braking
wordt uitgeworpen; bij bloedspuwing is 't
bloed meestal helderrood en schuimachtig;
't bloed uit d. maag is gewoonlijk donker
gekleurd en zeer dikwijls vermengd met overblijfselen der spijzen, die in d. maag waren;
bij bloeding in d. maag vindt men gewoonlijk
ook bloed in d. stoelgang.
't Gevaar, a. een bloedspuwing verbonden,
is zeer onderscheiden. Niet zelden is d. vrees
daarvoor overdreven, ofschoon zij altijd 't
gevolg is v. een gevaarlijke aandoening; 't
gevaar hangt meer of v. d. aard der blooding
dan v. d. hoeveelheid bloed, die wordt opgegeven.
Welke betrekking er bestaat tuss. bloedspuwing en knobbellongtering (tuberculosis),
is nog niet met zekerheid uitgemaakt. Wel
dikwijls, maar geenszins altijd, volgt er op
bloedspuwmg longtering en ook komt bloedspuwing niet bij iedere longtering voor. d.
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Ondervinding heeft ook nog niet beslist of 't
bloedspuwen d. vorming der knobbels in d.
longen voorafgaat dan wel of — wanneer er
eens • bloedspuwing bestaat er altijd in d.
longen reeds knobbels zijn ontwikkeld. Somtijds vertoont zich 't bloedspuwen slechts
eenmaal, om nimmer terug te keeren. Er zijn
voorbeelden v. menschen, die twintig of dertig
Aar lang a. bloedspuwingen leden bij een
overigens dragelijke gezondheid. Somtijds
treedt bloedspuwing in d. plaats v. andere
bloedvloeiingen. d. Lijder moet volstrekte
rust genieten, niet spreken, 't hoesten vermijden. liij moet koude compressen op d.
borst hebben, koud water bij kleine hoeveelheden drinken en a. d. voeten verwarmd worden. Bij aanvankelijk herstel moet hij prikkelende spijs vermijden, lichte beweging in d.
open lucht hebben en, als 't kan, d. winter in
een voor zijn gestel geschikt herstellingsoord
doorbrengen.
Bloedsteen (haematites) of roode glaskop
is een vezelige roodijzersteen, dien men
vroeger meende bloedstelpend to werken,
maar die thans slechts tot polijsten wordt
gebruikt.
131oedvaten heeten d. vliezige, buisvormige kanalen, waardoor 't blood in 't dierlijk
lichaam stroomt. Men onderscheidt ,fie in slagaderen, buizen uit een dubbel vlies, waartusschen een veerkrachtige wand, samengesteld,
die 't bloed v. 't hart n. d. uiteinden v. 't
lichaam voeren ; aderen, niet zoo veerkrachtig,
alleen uit een binnen- en buitenvlies bestaande
en op bepaalde punten v. klapvliezen voorzien, die 't rondgevoerde bloed naar 't hart
terugleiden, en haarvaten of capillaire eaten,
microscopisch fijne kanalen, die zich in alle
weefsels en organen als een net vertakken
en 't slagaderlijk bloed in aderlijk doen overgaan. Zie d. artt. slagaderen, aderen, haarvaten
en bloed (omloop v. t).
Bloedverwantschap (cognatio) is d. betrekking tuss. personen, die v. dezelfde voorouders afstammen d. betrekking tuss. d. leden
eener famine. d. Wetgeving onderscheidt wettige en natuurlijke of onwettige bloedverwantschap. Bloedverwanten, ouders en kinderen, voile broeders en zusters niet medegerekend, worden in 't Romeinsche recht onderscheiden in vaderlijke (cognati) en moederlijke
(agnati). d. Betrekking v. bloedverwantschap
wordt berekend naar 't aantal geboorten, waardoor d. verwantschap bestaat; iedere dozer geboorten vormt een graad; d. rij, d. volgorde der
graden d. linie, d. voorstelling der linign en
graden d. stamboo?n. d. Linie is een rechte
(linea recta) of een ziffinie (linea obliqua, collateralis); tot d. rechte linie v. een persoon
behooren zijne ouders, grootouders, overgrootouders enz. (opgaande linie, adscendenten)
en zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enz. '(nederdalende lime, descendenten). Alle andere verwanten behooren tot
d. zijlinien. Tuss. ouders en kinderen bestaat
d. eerste graad v. bloedverwantschap ; tuss.
grootouders en kleinkinderen, zoo ook tuss.
broeders en zusters d. tweede graad ; tuss.
ooms of tantes en neven of nichten d. derde
graad ; tuss. voile neven en nichten (broedersen zusters-kinderen), zoo ook tuss. oudoom
en achterneef d. vierde graad, enz.
Bloedvin (Furunculus) of bloedzweer of
steenpuist heet een begrensde ontsteking v.
't celweefsel onder d. huid. 't Proces begint
met een afzetting v. vezelstof in d. cellen,
waardoor reeds in d. aanvang een hard rond
gezwel ontstaat, door een donkerroode huid
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bedekt. d. Bloedvin veroorzaakt levendige
brandende pijn, die bij gevoelige lijders koorts,
slapeloosheid, somtijds ijlhoofdigheid en gestoorde spi,jsvertering veroorzaakt. Door die
afzetting v. vezelstof ontstaat een prop, die
in d. omtrek ettering ten gevolge heeft; 't
gezwel wordt daarna a. d. top weeker en
breekt dikwijls op versch. punten open, waarbij
etter outlast wordt. Na eenige dagen, wanneer
d. kleine openingen in d. huid zich tot een
grootere vereenigd hebben, komt d. vezelstofprop, voor zooverre zij niet door d. verettering
is opgelost, to voorschijn. d. Mooning v. sommigen, dat d. bloedvin zich in d. smeerkliertjes
der huid zou vormen, steunt niet op onderzoekingen. Omtrent d. oorzaken der bloedvin
weet men weinig. 't Is bijna niet mogelijk
d. verettering te voorkomen; daarom is 't
raadzaam die to bevorderen. Door warme
pappen kunnen d. pijnen verzacht, d. verweeking der huid en d. ettering bevorderd
worden. In 't algemeen is 't good d. bloedvin
door een insnijding to openen. Men maakt
hierdoor een einde a. d. pijn en d. ontstekingachtige spanning en voorkomt d. versterving
v. een deel der huid, die dikwijls niet to vermijden is, als 't openen v.'t gezwel a. d. natuur
wordt overgelaten.
Bloedwateren (Haematuresis, .Mictus cruentus) noemt men 't lozen v. urine met blood
vermengd of (zelden) v. zuiver blood uit d.
pisbuis. Dit blood kan uit verschillende deelen
afkomstig zijn on niet altijd is d. oorsprong
daarvan gemakkelijk to bepalen. Komt 't
blood uit d. nieren, 'tgeen zelden 't geval is,
dan ontwaart d. lijder reeds to voren pijn in d.
nierstreek, zwaarte, doffe pijn met trekkingen
in d. lendenen ; 't geloosde blood in dan gelijkmatig en innig met d. urine vermengd,
zoodat deze min of meer bloedrood is; d.
kleur der urine is dan bij 't gedeelte, dat 't
laatst uitvloeit, gelijk a. die bij 't 't eerst geloosde. Bij blooding uit d. pisleiders (ureteres)
—diez reldzamisendamestalvero zakt
wordt door niersteentjes, welke door d. pislei.
ders dringen en deze verwonden, — is 't blood
ook innig met d. urine vermengd, maar
er worden dikwijls lange, wormaarchge (in
d. pisleiders gevormde), meestal ontkleurde
stremsels mode uitgedreven. Soms komt 't
blood uit d. blaas; dan bevat dikwijls d. urine,
die 't laatst geloosd wordt, 't meeste blood;
d. lijders gevoelen veelvuldigen aandrang tot
pislozing, zwaarte, pijn, hitte in d. onderbuik
en a. d. bilnaad; 't blood is minder nauwkeurig met d. urine vermengd, scheidt zich
bij 't staan weldra of on valt als een samenhangende massa op d. bodem of drijft als
vlokken of vezelstremsels in d. urine. 't Blood
uit d. pisbuis (urethra) vloeit gewoonlijk bij
druppels zuiver uit, zonder aandrang tot pislozing; d. urine is hierbij weinig of in 't geheel niet bloedig gekleurd. 't Bloedwateren
komt over 't geheel niet dikwijls voor en
gewoonlijk eerst in d. latere tijdperken v. 't
leven. Somtijds treedt 't, vooral bij vrouwen,
in d. plaats v. andere bloedvloeiingen.
Bloedwraak is een nog bij d. Arabieren
en andere krijgzuchtige volken v. Azle on
Afrika bestaande gewoonte om een gepleegden
moord door 't ombrengen v. d. moordenaar
of diens nabestaanden to wreken. Gewoonlijk
rust deze gewaande verplichting op d. naasten
bloedverwant v. d. vermoorde; d. vader wreekt
d. zoon, d. zoon d. vader, d. brooder d. broeder, enz. Doze bloed -wraak wordt dikwijls
jarenlang gezocht en wederzijds voortgezet
en wikkelt niet zelden geheele stammen in
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langdurige veeten, zoodat onderlinge verzoefling hoogst moeiiijk wordt. Zao was d: toe:
standbijozevru,wasdibj
.alle onbeschaafde volken. Zoolang d. Staat
nog niet voldoende geordend en 't staatsverband niet sterk genoeg is om 't recht te
handhaven, is 't individu zijn eigen rechter
-en zoekt ieder steun en bescherming 't eerst
bij zijn familieleden, vervolgens bij zijn stam
of bij vereenigingen (zooals bij d. oude Skandinavigrs d. zoogen. bloedbroederschappen).
Langzamerhand ontstaan instellingen om d.
steeds wijder om zich grijpende bloedwraak
te beteugelen. Er worden asylen, vrijplaatsen,
ingesteld, waar d. a bloedwraak blootgestelden onder bescherming der godsdienst onaantastbaar zijn; in sommige gevallen v. manslag
wordt d. bloedwraak verboden en een zoengeld v. d. doodslager gevorderd (bloedgeld,
weergeld). Eindelijk neemt d. Staat d. taak
geheel op zich om beleedigingen te straffen,
te beletten, en 't wordt a. 't individu verboden zijn eigen rechter te zijn. In Europa heeft
d. bloedwraak 't langst in 't Balkan- en Apennijnsche schiereil. bestaan, op Corsica is d.
dusgen. vedetta nog niet geheel uit d. Yolkszeden verbannen.
Bloedzuiger (Fr. Sangsue, Hd. Blutigel,
Eng. leech) heet een 4 a, 5 cM lang dier uit d.
orde der herudines v. d. klasse der ringwormen (annelides). Inheemsch zijn twee soorten:
Hirudo medicinalis L. is v. boven zwartachtig
groen met zes roodachtige en zwart gespikkelde strepen; v. onder olijfkleurig met vele
zwarte vlekken; d. Hirudo officinalis Say. is
v. onder geelachtig met een breeden zwarten
rand, zonder vlekken. d. Bloedzuiger leeft
bijna overal in Europa in zoet water, vooral
in vijvers, moerassen en kanalen en verbergt
zich 's winters ineengekronkeld in 't slijk.
Aan beide einden v. 't lichaam heeft hij een
zuigschijf; d. achterste, die d. grootste is,
dient alleen tot plaatsbeweging; d. voorste,
in wier midden d. mondopening is, dient tot
zuigen bij 't opnemen v. voedsel. Om zich te
verplaatsen hechten d. bloedzuigers eerst d.
achterste zuigschijf vast, strekken dan 't
lichaam naar voren uit, bevestigen d. voorste
schijf, laten d. achterste los, brengen deze
naar voren, bevestigen die dan weder, en zoo
vervolgens. In 't water zwemmen zij met
een slangswijze en golfvormige kromming v.
't lichaam met groote snelheid. Zij leven
alleen v. bloed v. gewervelde en ongewervelde dieren. d. Voorste zuigschijf heeft een
halvemaanvormige gedaante en kan zich Sts
een tastende bovenlip uitstrekken of naar
beneden omslaan en d. mond bedekken; d.
mond heeft drie spleten, waaruit drie kaken
komen, die ieder v. ongeveer zestig kleine,
scherpe, fijngepunte tanden voorzien zijn.
't Spijsverteringskanaal v. d. bloedzuiger is
recht; d. maag bestaat uit versch. afdeelingen,
die ieder a. beide zijden een zakvormig aanhangsel hebben; d. aanhangsels der laatste
afdeeling zijn verreweg 't grootst en strekken
zich langs 't darmkanaal uit tot a. d. endeldarm; d. aarsopening is niet, gelijk men zou
vermoeden, in d. achterste schijf, maar a. d.
rugvlakte in d. laatsten ring. d. Bloedzuigers
zijn tweeslachtige dieren, die elk. wederzijds
bevruchten. Zij leggen eieren of eigenlijk hulsels (cocons), waarin versch. eieren bevat zijn.
Om voedsel op te nemen hecht zich d. bloedzuiger op d. volgende wijze vast. Na een geschikte plaats te hebben uitgekozen, plaatst
hij er d. voorste schijf op en zuigt deze sterk
vast; d. drie kaken worden nu door d. mond-
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opening gestoken tot op d. huid v. zijn slachtoffer. Men kan deze kaken vergelijken met
drie zagen, ieder v. zestig tanden voorzien.
Zij doorsnijden d. huid niet in eons, maar
langzamerhand door een zaagsgewijze beweging. Is d. huid doorboord, dan wordt 't uitvloeien v. 't bloed bevorderd door 't zuigen
v. 't dier. Gedurende dit zuigen blijven d.
kaken in d. huid staan. Zijn d. voorste afdeelingen der maag gevuld, dan vloeit 't bloed
naar d. achterste en, als d. geheele maag is
uitgezet, laat 't dier los. Onderzoekt men 't
nu, dan blijkt, dat geen druppel bloed tot in
't darmkanaal is overgaan.
Wil men op een bepaalde plaats v. 't lichaam
„bloedzuigers zetten", dan moet die plaats eerst
zorgvuldig gereinigd worden. Daarna neemt
men d. bloedzuiger met 't achterste deel zijns
lichaams tuss. d. vingers en laat hem met
't voorste deel een punt zoeken, waar hij
zich wil vasthechten. Moeten er versch. bloedzuigers gezet worden, dan is deze wijze ongeschikt en plaatst men gewoonlijk d. dieren
tegelijk onder een doosje op d. verlangde
plaats. Om d. dieren spoedig te doen bijten,
is 't soms goed d. huid, waarop zij geplaatst
moeten worden, met melk, suikerwater of
bloed te bevochtigen. Een glazen buisje (bloodzuigers-aanzetglaasje) is nuttig, wanneer men
een bloedzuiger in d. mondholte wil plaatsen
of op eenig bepaald punt.
Om d. bloedzuigers, die zich volgezogen
hebben, v. 't bloed te ontlasten, wordt dikwijls zout op hen gestrooid. Wil men ze bewaren, dan is dit echter of te keuren, wijl
hierdoor dikwijls een verwonding v. hunno
oppervlakte ontstaat en zij niet spoedig hunne
vroegere levendigheid terugbekomen. Som.migen raden aan 't bloed door d. mondopening
uit te knijpen, anderen d. kop v. 't dier met
verdunden azijn te bevochtigen. Ontlast men
't bloed niet, dan blijft 't geruimen tijd (eenige
weken) in d. maag zonder merkbare verandering te ondergaan.
Als, nadat d. bloedzuigers zijn afgevallen,
d. bloeding moet worden bevorderd, geschiedt
dit 't best door warme pappen of door aanhoudend wasschen met warm water, somtijds
door d. aanwending v. kopglazen. Is er genoeg
bloed ontlast, dan worden d. wondjes gesloten
met compresjes, stukjes zwam of eenig bloedstelpend poeder. In enkele gevallen laat zich
d. bloeding slechts met moeite tot staan brengen; dan komen d. ondersch. wijzen v. bloedstelping te pas.
In bloedzuigers wordt een uitgebreide handel
gedreven. d. Meeste komen uit Hongarije,
Noord-Itali6, Turkije en West-Rusland. Toen
't bloedafnemen bij d. geneeskundigen nog
meer in gebruik was, werden in eOn jaar
(1826) 34 000 000 bloedzuigers in Frankrijk aan gevo erd. Toch is in dat land, bij Bordeaux,
een uitgebreide bloedzuigerteelt in een vijver
v. 48 HA. groot, die in een jaar (1855) voor
een waarde v. 250 000 fcs a. bloedzuigers
leverde.
Bloei der planten. Als d. plant uit d. kiem
is opgeschoten en haar wasdom tot zekere
hoogte is gekomen, volgt 't tijdperk v. d. bloei.
d. Bloemknoppen zwellen en, als daarbinnen
d. voortplantingsorganen tot ontwikkeling zijn
gekomen, verbreekt d. bloom haar omkleedsel;
zij ontplooit zich, iedere der honderdduizenden
soorten in haar eigenaardigen worm, zacht of
schitterend gekleurd, al of niet een welriekenden geur verspreidend. Dan wordt uit d.
stempel een kleverig vocht afgescheiden, geschikt tot 't vasthouden v. 't stuifmeel; dit
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rijp en overvloedig stuifmeel doet d. wanden
der helmknopjes barsten en wordt door d.
wind of door insecten op d. stampers gebracht.
't Doel v. d. bloei is bereikt, d. bloem heeft
uitgediend, zij verwelkt, verdort en hare versthrompelde blaadjes vallen af. Voor d. plant
rest nu nog d. tank 't zaad tot rijpheid to
brengen. Voor d. eenjarige planten neemt hierinede 't leven eon einde. Tweejarige planten
bloeien eerst in 't tweede jaar, vele overblijvende planten eerst na meerjaren, vele vruchtboomen pas na 't tiende jaar, d. agave americana op 't vroegst na 13 of 14 jaar eenmaal
en sterft kort daarna.
Bloeivvijze is in d. plantkunde d. yeneeniging v. zeker aantal bloemen tot een
symmetrische groep v. bepaalden vorm aan
of op een gemeenschappelijke as. Niet alle
planten bezitten zulk een bloeiwijze; immers
vindt men d. bloemen dikwerf verstrooid in
plaats v. dicht bij elkander gezeten en vele
gewassen geven slechts een enkele bloem.
Evenwel nemen d. bloemen, ook in d. twee
laatstgenoemde gevallen, steeds een bepaalde
en geen willekeurige plants in. Men verdeelt
d. bloeiwijzen in centripetale of onbegrensde,
dat zijn zulke, bij wie d. bloemen v. onder n.
boven of v. buiten n. binnen, en in centrifugale of begrensde, dat zijn zulke, bij wie zij
juist in d. omgekeerde verhouding ontluiken.
Tot d. centripetale bloeiwijzen behooren: d.
tros, d. Nil, d. aar, 't katje, d. pijnappel of
vruchtkegel, d. kolf, 't bloemhoofdje, d. bloemkoek,
d. krans en 't scherm; tot d. centrifugale: 't
bjscherm. Tros beet een bloeiwijze, bij welke
gesteelde bloempjes in een spiraal om een
steelvormige as uitkomen, die 't onmiddellijk
verlengsel is v. een hoofd- of bijas (Lelietje
d.r dalen, Vogelpruim). d. Tuil is slechts een
wijziging v. d. tros, waardoor d. bloemstelen
zich ongelijkmatig ontwP-kelen en die der onderste bloemen veel langer worden dan die der
bovenste, zoodat d. bloemen alle ongeveer in 't
zelfde vlak komen (Cruciferae of kruisbloemen
tijdens d. aanvang v. haar bloeitijd). d. Aar
onderscheidt zich daardoor v. d. tros, dat hier
geen gesteelde, maar ongesteelde bloemen om
een algemeene as en dan wel meest dicht op
elk. gerangschikt staan (Weegbree); Katje is
een aar, wier hoofdas door een geleding met
't plantendeel, waarop zij is ingeplant, yenbonden is, waardoor d. geheele bloeiwijze in
eens en niet elke bloem afzonderlijk afvalt;
ook zijn d. bloemen bij 't katje meest OOnslachtig en v. geen bloemdek voorzien (Beuk,
Okkernoot, Hazelnoot). d. Pfjnappel is een
vrouwelijk katje met houtige schutbladen en
wordt bij d. Berk, d. Els en d. Pijnboom aangetroffen. d. Kolf Ia
n aar genoemd worden
met een dikke, vleezige of houtige hoofdas,
om welke gewoonlijk eenslachtige bloemen,
nu eens met dan zonder een bloemdek, gezeten zijn (Palmen en Arums). Bij 't Bloemhoofdje, d. bloemkoek, d. krans on 't scherm is
d. algemeene of hoofdas niet verlengd, zooals
bij d. tot nog toe beschrevene bloeiwijzen,
maar zeer verkort. Bij 't bloemhoofdje vinden
wij ongesteelde of kort gesteelde bloemen op
een kogelronde, ellips- of kegelvormige hoofdas
ingeplant (Klaver, Aster, Dahlia en alle andere
saamgesteldbloemige gewassen), doze hoofdas
vormt bij d. bloemkoek een platte, zeer breede,
of wel een holle schijf of ook een bekervormig, bijna geheel gesloten lichaam, ('t eerste
bij Dorsthenia, 't laatste bij d. Vijg). Krans
noemt men d. bloeiwijze, bij welke ongesteelde
of kort gesteelde bloemen om eon zeer verkorte hoofdas of om eon knoop dozer laatste
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in 'tzelfde vlak aangehecht zijn, zoodat zij met
elk. een kring vormen (Kamperfoelie); en
scherm zulk eene, waarbij gesteelde bloemen
op een z(56 verkorte hoofdas zijn ingeplant,
dat zij uit een enkel punt schijnen to ontspringen (Zwanebloem). B(jscherm eindelijk heet.
iedere centrifugale bloeiwijze. Hier ontspringen onder een eindelingsche bloem uit d..
• oksels v. a. elk. tegenovergestelde schutblaadjes zijdelingsche bloemstelen, die ieder afzonderlijk een enkele bloem dragen.
De nu beschreven bloeiwijzen zijn niet
altijd enkelvoudig, maar zeer dikwijls samengesteldi . ja, v. sommigen, zooals v. 't scherm.
en 't byscherm, is d. saamgestelde vorm veel
algemeener dan d. enkelvoudige. Men spreekt
dus in d. plantkunde v. een samengestelde aar,.
indien vele kleine aartjes, in plaats v. afzonderlijke ongesteelde bloempjes, om een hoofdas
zijn ingeplant (vele Grassen); V. een sdamgestelden tros, indien een hoofdas zeker aantal
kleine trossen draagt; en zoo ook v. een
sdamgesteld scherm, dat bij d. meeste schermdragende gewassen, een saamgesteld bOscherm,
dat bij vele Silenidn voorkomt, een sdamgestelden, tuil , dien men bij vele kruisbloemigen,
een saamgestelde kolf, die men bij d. meeste Palmen ontmoet. Onder d. naam v. bloempluim worden alle saamgestelde en meermalen vertakte
bloeiwijzen begrepen, die een door d. ganscha
bloeiwijze heengaande hoofdas en een langwerpigen, ovalen of pyramidalen vorm bezitten: 't opgerolde bijscherm, een a. d. nat. fam.
der Borragineijn eigene bloeiwijze, is een
combinatie v. d. Tros of d. Aar en 't Bijscherm.
Bloem (Fr. Fleur) beteekent in 't dagelijksch leven gewoonlijk slechts d. bloemkroon
of 't bloemdek der gewassen, d. i. dien krans
v. teere, d. meeldraden of d. stamper omgevende blaadjes, die zich door hun schoone
kleur en dikwijls ook door welriekenden geur
onderscheiden Ja zelfs hoort men niet zelden
d. meening uiten, dat planten, die slechts
zeer kleine, niet in 't oog loopende, door
kleur nod) geur aanlokkelijke bloemen bezitten, in 't geheel niet bloeien. In d. plantkunde
evenwel moot een orgaan, zal 't d. naam v.
bloem dragen, in d. eerste plaats in 't bezit
zijn v. een, zoo niet v. beide toestellen, uit
wier samentreffen 't zaad geboren wordt en die
daarom voortplantingswerktuigen heeten; 't
bestaan v. een bloemkroon of een kelk is
daartoe niet noodzakelijk, ofschoon doze,
waar zij tevens bestaan, a. 't vormen der
bloom geacht worden deel to nemen. Een
enkele rneeldraad of eon enkele zaadknop zijn
dus reeds genoeg om, uit een kruidkundig
oogpunt beschouwd, een bloom to wezen, en
't is daarom dat men doze wezenlijke en alie
andere, daarmede tot eon op zichzelf staand
geheel verbonden organen bijkomende bloemdeelen noemt. Gewoonlijk nu vindt men d.
eersten met d. laatsten vereenigd, zooals d
ontleding v. een roos, tulp of lelie kan leeren,
hoewel niet altijd beide soorten v. voortplantingswerktuigen (meeldraden en stampers)
nevens elkander voorkomen. Eenslachtig noemt
men bloemen, die alleen meeldraden of stampers bevatten•, tweeslachtig of hermaphrodiet
zulke, waarin beide govonden worden. Treft
men alleen meeldraden aan, dan spreekt men
v. mannelUke bloemen; vrouwelijke heeten zij,
indien zij slechts een of meer stampers omsluiten. Soms komen mannelijke en vrouwelijke bloemen op een en dezelfde plant voor,
zooals bij d. Noteboom, Beuk, Berk en tamme,
Kastnje;idrgvl,zoasbij.
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Wilg en Populier, heeft een en 't zelfde individu slechts 66n v. beide soorten. Planten,
die tot d. eerste rubriek behooren, noemt men
e'inhuizig, d. laatsten tweeht4izig.
d. Voortplantingswerktuigen zijn meestal
door een of weer kransen v. gewijzigde bladen omgeven. Deze kransen heeten bloembekleedselen. Waar slechts een enkel bloembekleedsel aangetroffen wordt of waar men er
weer vindt, wier samenstellende deelen alle
a. elk. gelijk zijn, spreekt men v. een bloemdek; overal, waar twee kransen voorkomen,
die v. elk. in kleur, vorm en grootte verschillen, heeten d. buitenste kelk, d. binnenste
bloemkroon. Bloemen, die kelk en bloemkroon
bezitten en daarenboven beide soorten v.
voortplantingswerktuigen, noemt men volkomen; zulke, waarin een of meer der genoemde
kransen ontbreken, onvolkomen. Buiten d. vier
genoemde kransen zijn er in vele bloemen
nog andere, die eveneens uit gewijzigde bladorganen bestaan en wel 1° buiten d. kelk;
2° tuss. d. bloemkroon en d. meeldraden; 3°
tuss. deze laatste en d. stamper. d. Eerste
heet Welk, d. tweede bfikroon en d. laatste
krans v. valsche meeldraden.
d. Eenzaadlobbige gewassen hebben meest
bloemen met een bloemdek, d. tweezaadlobbige meest bloemen met een kelk en een
bloemkroon. Meer bijzonderheden aangaande
d. samenstellende deelen der bloom vindt men
in d. Artt. zelf.
Bloemaart (ABRAHAM), een talentvol schilder, was d. zoon -v. d. bouwmeester en beeldhouwer CORNELIS BLOEMAART V. Dordrecht,
die, van daar naar Gorkum uitgeweken, zich
later te Utrecht vestigde en stads-bouwmeester te Amsterdam was. ABRAHAM B. is waarschijnlijk in 1564 te Gorkum geb. en in 1658
te Utrecht overl. In laatstgen. stad ontwikkelde hij zijn kunsttalent en vormde hij meest
zich zelf. Toen hij 16 jaar was, zond zijn
wader hem naar Parijs, waar hij verder onder
d. leiding v. J. Bassot en Herry werkte. Na
drie jaar keerde hij naar 't vaderland terug
en vestigde hij zich te Amsterdam. Reeds
dadelijk maakte hij veel naam door 't vervaardigen eener groote schilderij met levensgroote naakte beeldeit, die d. geschiedenis v.
Niobe voorstelde, welk onderwerp hij daarna,
met een wijziging in d. samenstelling, nogmaals voor keizer Rudolf schilderde. Met een
levendige verbeeldingskracht en een dichterlijken geest begaafd, bepaalde hij zich niet
alleen tot historische onderwerpen, maar hij
schilderde ook genrestukken, landschappen
en schilderijen met dieren of met horens en
schelpen gestoffeerd. In al deze vakken toonde
hij zich een bedreven schilder. 't Portretschilderen beoefende hij weinig, men kent
slechts 't zijne, door hem zelf geschilderd,
waar Hondius en P. A. Pazzi naar graveerden.
Onder zijn werken vindt men rijke onderwerpen, die met bevalligheid samengesteld zijn.
d. Vormen zijner beelden hebben niets ideaals
en zijn meest uit d. natuur ontleend; ook
munten zijn figuren niet door karakterstudie
uit. d. Vrouwenbeelden zijn doorgaans met
minder kracht en uitdrukking voorgesteld
dan mannenfiguren. d. Draperieen zijn dikwerf
in een goeden stijl behandeld. Hij schilderde
met een aangenaam koloriet, vol effect en
bevalligheid. Nochtans zijn niet al zijn stukken te roemen; dikwijls zijn zij onnauwkeurig
v. teekening en samenstelling, soms manierlijk, ook hebben zij wel iets eentonigs. Onder
zijn beste stukken wordt „Een goden-banket"
genoemd. 't Museum in den Haag bezit „Een
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goden-maaltijd" en „Een uitdeeling v. prijzen
na d. wedloop". d. Musea te Weenen en
te Kopenhagen, d. Pinakotheek, d. galerij te
Pommersfelden bij Bamberg en 't museum to
Berlijn bezitten zijn werken. Die in 't laatstgenoemde worden om d. krachtige opvatting
der natuur zeer geroemd. 't Eene stelt „d.
Aanbidding der herders" voor en is vol effect,
't andere „Een H. Familie benevens een engel,
in d. droom a. Jozef verschtjnende", waarin
men zoowel d. hoofdfiguur als 't gelukkig
bijwerk prijst. Zijn schilderijen worden in 't
algemeen niet tot hooge prijzen verkocht. d.
Teekeningen v. dezen meester komen veel
voor; zij zijn meestal op getint papier met wit
krijt gehoogd. Op d. verkooping v. Van Eyl
Sluyter werd een fraaie teekening v. hem,
„d. Vier kerkvaders in hun plechtgewaad"
voorstellende, voor f 181 verkocht. Door hem,
zijn veel bekwame kunstenaars gevormd, o. a.
J. en A. Both, G. en W. Honthorst, J. B.
Weeninx, Knufter en Poelenburg. Er is veel
naar zijn werken gegraveerd; Bolswert gaf
er vele platen naar (zie Bolswert); W. de
Bruijer „d. Gouden eeuw"; W. Swanenburg
„d. Geboorte v. Christus" en „d. Aanbidding
der herders"; C. Visscher „Bonifacius en Wilebrordus"; J. de Gheyn „'t Wonder der vijf
brooden" en „Christus, 't Joodsche yolk leerende" naar dezen meester. Ook graveerden
J. Muller en Saenredam naar hem; 't aantal
gravuren bedraagt eenige honderden. Bloemaart etste zelf in een gemakkelijke manier,
waarin hij 't teekenen met d. pen nabootste.
Huber beschrijft negen etsen in 4° v. hem,
waaronder vier landschappen met figuren en
dieren zijn. Zani voegt er een etsplaat naar
Goltzius bij. d. Platen, die hij op een door
hem uitgevonden manier vervaardigde, zijn
zeer geacht; zij bootsen bister-teekeningen
na. Hij etste daarvoor eerst d. omtrekken in
koper en sneed daarna d. schaduwpartijen
in hout. Zij stellen onderwerpen uit 't Oude-,
d. meeste echter uit 't Nieuwe Testament,
veelal naar Parmesano, voor; d. twee platen,
die Mozes en Aaron voorstellen, worden 't
meest geroemd.
Vier zonen V. BLOEMAART, HENDRIK, FREDERIK,
ADRIAAN en CORNELIS, hebben d. schilderkunst
beoefend. HENDRIK B. was een portretschilder;
eenige dezer portretten zijn gegraveerd. Hij
trad ook op als auteur en vertaalde o. a. uit
't Ital. Guarini's „Getrouwe Herder" (Utr.,
1650), waarop Vondel een lofdicht schreef.
FREDERIK B., omstr. 1600 to Utrecht geb., was
een bekwaam graveur, die 't meest naar zijn
vader en leermeester werkte en hem zoowel
in zijn etsen als in zijn andere gravuren nabootste. Zijn belangrijkst werk is in 1740
to Amsterdam door B. Picart in 8 din met
173 prenten uitgeg. Voorts gaf hij d. Aartsbisschoppen on Bisschoppen v. Utrecht in 12
platen in gr. fol., waarvan er twee door zijn
brooder CORNELIS gegraveerd zijn, een reeks
v. 20 landschappen, dwars 4°, 14 platen met
dieren on vogels in 4°. ADRIAAN B., als historieen portretschilder bekend, reisde naar Italig
en vervaardigde veel schilderijen voor een
kunstliefhebber to Salzburg, waar hij zich
nederzette, doch in een tweegevecht 't leven
liet. Hij etste ook eenige platen die, wig hij
ze niet onderteekende, niet met zekerheid
aan to wijzen zijn. Naar zijn teekeningen zijn
een menigte portretten in Gualdo's geschiedenis v. keizer Leopold gegraveerd. Hij leefde
nog in 1665, in welk jaar hij een zeegevecht
graveerde. CORNELIS B., in 1603 to Utrecht geb.
on to Rome in 1680 overl., was d. beroemdste
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der broeders. Hij leerde eerst d. schilderkunst
bij zijn vader en legde zich daarna op 't
graveeren toe, waarin Chrispijn De Pas hem
onderwees. Hij week echter v. d. school v.
Goltzius of en vormde zich een eigen stijl.
In 1630 toog hij naar Parijs; daar onderscheidde
hij zich door zijn gravuren naar d. schilderijen
V. d. tempel der muzen. Van daar reisde hij
naar Rome, waar hij een menigte schoone
gravuren naar schilderijen v. d. voorn. Italiaansche meesters vervaardigde. Zijn meesterstuk is ,d. Opwekking v. Tabitha," in Frankrijk met 120 k 367 fcs betaald; verder zijn
beroemd een reeks v. vier platen, „d. Rustende
Reiziger" genoemd; ,d. Belegering en inneming v. Pera", beide naar Cortona, in gr.
„d. vier kerkvaders en s. Ignatius", naar
zijn vader; „d. Opstanding" naar P. Veronese.
't Exemplaar zijner werken, dat op d. verkooping v. d. graaf v. Fries voorkwam, waaronder
veel proefstukken en veranderingen, te zamen
190 stuks uitmakende, werd voor f 200 verkocht.' Watelet zegt, dat CORNELIS BLOEMAART
niet alleen door schoonheid v, bewerking en
een tot zijn tijd onbekende gemakkelijkheid,
maar ook door d. zachte overgangen v. 't
licht tot d. schaduw, 't nuanceeren der tinten
en d, wijking der gronden uitmuntte, dat
echter, hoe smeltend en doorschijnend ook,
zijn manier niet geschikt was om alle voorwerpen uit te drukken, wijl er een te groote
weekheid in heerschte, die voornamelijk in d.
draperieen hindert, en dat ditveroorzaakt werd,
doordat Bloemaart geen afwisseling in d, arceeringen bracht, maar d. eenmaal aangenomen weg der lijnen zonder afwisseling volhield. Daarom was zijn manier zeer geschikt
om d. werken v. P. da Cortona te volgen,
naar wien hij zeer veel graveerde. Hij noemt
hem verder d. eerste, die een gravure naar
een schilderij vervaardigde, terwijl men vOOr
hem slechts naar teekeningen werkte. Er
wordt ook beweerd, dat d. Franschen d. schoone
manier v. graveeren, die hunne school eigen
is, a. hem te danken hebben en men vele
bekwame graveurs, als C. Audran, S. Baudet,
Picart, Vallet en inzonderheid F. Poilly als
leerlingen of navolgers v. CORNELIS BLOEMAART kan aanmerken.
Bloembekleedselen noemt men met een
algemeenen naam d. kransen v. bladachtige
arganen, die d. voortplantingswerktuigen der
bloemen omgeven, derhalve d. bfjkelk, kelk,
bloemkroon en 't bloemdek.
Bloernbies (Juncus) is een tot d. nat. fam.
der Juncace6n behoorend plantengesl., dat zich
door een zesbladig, droog-vliezig bloemdek,
zes meeldraden en een driehokkig vruchtbeginsel met vele zaadknoppen en een driedeeligen stempel onderscheidt. d. Bloembiezen
groeien gezellig en komen vooral op moerassigen grand voor. Zij behooren met d. Rietgrassen tot 't slechte voeder. In d. Prodromus Florae Batavae worden 19 soorten v.
't geslacht Juncus opgenoemd. d. Droge stengels dozer planten dienen tot 't maken v.
vlechtwerk.
131oembollen, Zie Bol.
Bloemdek noemt men ieder bloembekleedsel, dat uit een of meer bladerkransen
v. denzelfden vorm, dezelfde kleur en dezelfde
structuur bestaat. 't Is of uit vrij-staande of
uit met elk. vergroeide blaadjes samengesteld,
waarvan d. Lelie, d. Tulp en d. Anemoon a.
d. eenen, 't Lelietje der Dalen a. d. anderen
kant tot voorbeeld kunnen strekken. Bij at
deze planten is 't tevens regelmatig, doch bij
andere, zooals (3., a. bij d. Standelkruiden
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(Orchide6n), symmetrisch, d. w. z. slechts door
een enkel doorsnijdingsvlak in twee a. elk.
gelijke en gelijkvormige helften deelbaar.
Men vindt 't Bloemdek vooral bij d.Oenzaadlobbige gewassen, ofschoon 't ook bij d. tweezaadlobbigen, zooals vele Ranonkelachtigen
en d. Thymelen, niet ontbreekt. In d. meeste
gevallen geltjkt 't meer op een bloemkroon
dan op een kelk en is 't veelal wit of bont
-gekleurd. Bij 't regelmatig bloemdek zijn d.
blaadjes meest ovaal of lancetvormig; bij 't
symmetrische daarentegen pleegt een blaadje,
gewoonitjk 't bovenste, veel grooter dan d.
andere en bijzonder gevormd te zijn, zooals
o. a. 't lipje der standelkruiden, dat daarenboven dikwerf gespoord is. Bij 't bloemdek met
vergroeide blaadjes zijn deze laatsten nu eens
alleen a. d. voet tot een buis vereenigd en
overigens gescheiden, zooals bij d. Narcis, dan
weder voor 't grootste deel tot een klok-,
trechter-, of buisvormig orgaan ineengesmolten
(bijv. bij 't Lelietje der Dalen, 't Peperboompje,
d. Pijpbloem). Bij sommige planten, zooals bij
d. Narcis, draagt ieder blaadje v. 't bloemdek
a. d. binnenste oppervlakte een aanhangsel,
zoodat deze met elk. een zoogen. bfjkroon vormen. Bij 't geslacht Iris is d. binnenzijde der
blaadjes v. d. binnensten krans dikwerf met
vliezige draden bedekt, die to zamen beard
geheeten worden. 't Bloemdek der eenzaadlobbige planten bestaat in d. regel uit 3 of 6,
in een of twee met elk. afwisselende kransen
geplaatste blaadjes; dat der tweezaadlobbigen
daarentegen meest uit 4, 5, 6 of meer. Bij d.
zesbladige, uit twee kransen saamgestelde
bloemdekken der OOnzaadlobbigen zijn d. blaadjes v. d. buitensten krans dikwijls anders
gevormd als d. binnenste, zooals o. a. bij 't
Sneeuwklokje. Bijzondere, voor bepaalde geslachten of familial karakteristieke vormen
v. 't bloemdek zijn 14v.: 't lelieachtige, dat
regelmatig en zesbladig; 't standelkruidige,
dat symmetrisch en zesbladig; 't grasachtige,
dat symmetrisch en meest tweebladig is.
Bloem. In d. pharmacie gebruikt men d.
benaming bloem voor eenige vaste stoffen,
die door verhoogden warmtegraad vervluchtigd en somtijds geoxydeerd, op koudere voorwerpen neergeslagen en bekoeld, in fijn verdeelden toestand zijn gebracht en tevens
zuiverder zijn geworden. Zie bijv. over bloem
v. zwavel 't art. Zwavel.
Bloemen (PIETER v.), in 1649 to Antwerpen
gab., vertoefde lang to Rome, waar hij naar
d. grootste meesters studeerde on er d. bentnaam „Standaard" ontving. In zijn geboortestad
werd hij in 1699 tot directeur der Academie
benoerad, in welke betrekking hij in 1719 overl.
Daze meester schilderde gevechten,
plaatsen on paardenmarkten, Italiaansche kermissen, markten en Romeinsche feesten; teekende nauwkeurig, stoffeerde zijn onderwerpen
rijk met beelden, die hij dikwerf in een Oostersch gewaad kleedde. Vooral muntte hij in
't teekenen en schilderen der paarden uit, die
hij vlug, sierlijk en natuurlijk wist voor to
stellen. VAN BLOEMEN was een good kolorist,
hanteerde een bevallig penseel en verrijkte
d. achtergronden zijner stukken met sierlijke
gebouwen en standbeelden. Er bestaan eenige
door hem geotste landschappen. T. Major,
J. B. Guelard, Aquila en Rottwijk hebben
naar zijn stukken gegraveerd. 't Museum
to Berlijn bezit een heuvelachtig landschap
met een legerplaats v. hem; in dat to Dresden vindt men vijf, in d. Pinakotheek een,
in 't Landauer Broederhuis to Neurenberg
twee schilderijen v. dezen meester, die door
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F. Waagen een middelmatig schilder genoemd wordt, doch v. wien Immerzeel zegt,
dat zijn beste werken algemeen geacht en
gezocht worden, hoewel eenige niet vrij v.
stijfheid zijn.
Bloemen (JOH. FRANC. v.), brooder des
vorigen, in 1656 to Antwerpen geb., studeerde
to Rome, waar hij d. bentnaam Orizonte of
Horizonti ontving, werd in 1742 in d. Academie v. San Luca opgenomen en stied omstr.
1748. Hij schilderde Ital. landschappen, eerst
in d. manier v. Van der Kabel; later volgde
hij alleen d. natuur schoon d. stijl v. Poussin
niet zonder invloed op zijn werken geweest
is, die in fresco of in olieverf vervaardigd
zijn. Deze kunstenaar teekende 't landschap
meesterlijk, componeerde vrij, soms dichterlijk.
Zijn voorstellingen zijn minder grootsch dan
bevallig en meest uit d. omstreken v. Tivoli
genomen, met bijvoeging v. bosschen, heuvelen en watervallen. d. Algemeene toon
zijner stukken is eenigszins groenachtig. Men
acht die 't meest, waarin een regenboog, een
fijne stofregen, d. uitdamping v. 't water of
dergelijke natuurverschijnselen voorkomen,
die hij met een treffende waarheid wedergaf.
VAN BLOEMEN had 't voorrecht, dat zijn werken
gedurende zijn levee gewaardeerd en beloond
werden. Hij werd door d. Paus en door vele
aanzienlijke personen aangemoedigd. d. Meeste
zijner stukken zijn in Italie in d. paleizen to
Rome. Die in 't paleis Corsini naderen d.
grooten stijl v. G. Dughet. Men vindt er echter
ook in musea en kabinetten buiten Italie.
't Museum Boymans bevat er twee, dat v. 't
Louvre drie. In 't museum to Berlijn is een
landschap van dozen meester, dat met een
onderwerp uit d. fabelleer gestoffeerd is; zijn
landschap in d. verzameling v. d. markies
v. Hastings wordt zeer geroemd. Er bestaan
ook teekeningen v. dezen meester, meest
schetsen naar d. natuur, die geestig met zwart
krijt of met d. pen omgetrokken on licht opgewasschen zijn. Hij heeft eenige landschappen
geetst, waarvan d. meeste „Fran. van Bloemen del. Horizonti" geteekend zijn.
Bloemen (NORBERT v.), d. jongste der brooders, in 1672 to Antwerpen geb., vertrok na
daar gestudeerd to hebben naar Rome en
schilderde er gezelschapsstukken en portretten. Hoewel doze meester verdiensten bezat,
verloor zijn work veel door to scherpe omtrekken on een minder natuurlijk koloriet.
d. Bent gaf hem d. naam v. Cephalus. Na zijn
terugkomst uit Italie zette hij zich to Amsterdam neder, waar hij in 1746 overleed.
Bloemen-torso's zijn bloemenfeesten,
waarbij heeren on dames, in met bloemen
versierde rijtuigen gezeten, elk. onder 't voorbijrljden met bloemen werpen. Oorspronkelijk
a. d. Riviera to Nizza gehouden, zijn zij to
Rome, to Weenen on ook to Amsterdam nagevolgd.
Bloemendaal, vroeger Aalbertsberg goheeten, is een oud en thans zeer liefelijk dorp
met bijna 4000 inw. 't Ligt a. d. straatweg,
ruim 5 KM. t. N.-W. v. Haarlem. Er zijn veel
schoone, enkele prachtige, buitenverblijven
v. vermogende Amsterdammers, die er d.
zomer doorbrengen.
Bloemenhandel in Holland. In 1636
en 1637 word in Holland, inzonderheid in
Haarlem, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
en Enkhuizen, een hartstochtelijke windhandel
in bloemen gedreven, hoofdzakelijk in tulpen,
waardoor veel vermogende lieden ten gronde
gingen on min gegoede plotseling rijk werden,
maar veelal om 't gewonnene nog sneller to
II.
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verliezen dan 't bijeengekomen was. Men verkocht bloembollen, die men niet had om ze op
een bepaalden tijd to leveren on beta.alde voor
een enkelen Semper Augustus f 13 000; voor
drie f 30 000 ; voor d. Adiniraal Enkhuizen moor
dan f 5000; voor een Vice-roi 2 last tarwe, 4 last
rogge, 4 vette ossen, 8 jonge varkens, 12 schapen, 2 okshoofden wijn, 5 tonnen acht-guldens
bier, 2 vaten boter, 1000 pond kaas, een pak kleederen en een zilveren baker. In Alkmaar verkocht men bij openbare veiling voor ruim
f 90 000 a. bloembollen; in Amsterdam won
iemand in vier maanden ruim f 60 000 bij dozen
handel en in OOn stad word 10 millioen gulden
in bloembollen omgezet. Zulk een dwaze handel kon niet lang v. duur wezen. Sommige koopers bleven in gebreke d. bedongen sommon to
betalen, waarop d. Staten v. Holland (27 Apr.
1637) besloten, dat dergelijke eischen, evenals
andere schulden, langs d. gowonen weg konden ingevorderd worden. Hierdoor daalden d.
prijzen aanmerkelijk, zoodat men een Semper
Augustus voor f 50 kon koopen. Toch waren
ook naderhand d. sommen, die d. kweekers
door 't voortbrengen v. nieuwe on zeldzame
tulpen wonnen, aanzienlijk on men vindt nog
tegenwoordig in d. registers v. d. Haarlemsche
bloemisten voor zeldzame tulpen prijzen v.
f 50 tot f 150 opgegeven. Tot a. d. Fransche
omwenteling v. 1789 trokken d. Hollandsche
bloemisten d. tulpebollen meest uit Rijssel en
sommige steden v. Vlaanderen, waar d. geestelijken d. cultuur daarvan beoefenden; doch
daarna hebben d. Holl. kweekers er zich zelf
op toegelegd. Vermogende lieden bemoeiden
zich met de bloementeelt, inzonderheid met
d. hyacinten, on d. bloemisten kweekten ook
buitenlandsche bollen, ranunkels, auricula's,
anjelieren on anemonen, omdat.d. bestellingen,
ook v. d. omliggende landen, steeds menigvuldiger werden. Van jaar tot jaar nam d.
bloemenhandel toe on Haarlem is thans d.
stapelplaats v. een uitgebreiden bloemenhandel, vooral in bollen, waarvan er ter waarde v.
veel millioenen guldens naar Engeland on
Amerika verzonden worden. d. Hyacinten verkregen eerst sedert 1730 een aanzienlijke
waarde: men betaalde voor d. Passe non plus
ultra f 1850 on voor 1/16 Ophir, waarvan d.
geheele bol thans weinig waard is, f 275 on
nog in 1785 besteedde men voor een Comte
de la Costa f 750. Tusschen Alkmaar en Leiden
is eon oPpervlakte v. versch. HA. in gebruik
alleen voor d. teelt v. hyacinten, die in d. zwaar
bemesten zandigen grond bij uitstek tieren.
Bloemen-horloge. Dezelfde bewegingen,
die a. d. bladeren v. sommige planten, zooals
o. a. a. 't Kruidje-roer-mij-niet, eigen zijn, worden
ook bij d. bloembekleedselen van vele gewassen aangetroffen, voornamelijk bij d. bloom.kroon. Zeer vele bloemen sluiten zich bij zonsondergang on ontplooien zich bij 't aanbreken
v. d. dag, hoewel doze bewegingen veel minder
snel dan d. daarmede overeenkomstige bij d.
bladeren geschieden. Niet alleen 't licht, maar
ook d. temperatuur, d. mindere of meerdere
loodrechtheid der zonnestralen, d. vochtigheid
on dichtheid v. d. dampkring oefenen daarop
eon bepaalden invloed uit, zooals o. a. daaruit
blijken kan, dat vele bloemen niet gedurende d.
ganschen dag, zoolang 't holder licht is of d. zon
schijnt, geopend on ook niet gedurende d. ganschen nacht gesloten zijn, maar slechts op bepaalde tijden v. d. dag, des morgens, des voor- of
namiddags, des avonds, ja zelfs alleen des
nachts ontluiken, om na verloop v. weinige
uren zich weder to sluiten. Hierom maakt
men in d. plantkunde onderscheid tuss. mor9
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gen-, middag-, avond- en nacht-bloemen, van
-welke laatsten o. a. d. nacht-Cereus een merk-waardig voorbeeld is. Volgens d. onderzoekingen v. Fritsch komen onder d. witte bloemen
d. meeste avond- en nacht-, onder d. gele d.
meeste morgen- en middagbloemen voor. d.
Groote meerderheid der bloemen opent zich
des morgens en sluit zich 's avonds; dan zijn
zij v. 3 t. 9 uur half, v. 10 t. 3 uur geheel
ontplooid, v. 3 t. 7 uur half, en na dien tijd
geheel gesloten. Op d. waarneming, dat vele
bloemen zich op bepaalde uren v. d. dag
openers en sluiten, berust d. samenstelling v.
't zoogen. Bloemen-Horloge of Uurwerk v. Flora,
reeds door Linnaeus vervaardigd en bestaande
uit een reeks planten, wier bloemen op
verschillende tijden in wakenden of slapenden
toestand verkeeren. Uit d. aard der zaak is
echter zulk een uurwerk niet nauwkeurig,
omdat d. oorzaken, waarvan genoemde perioden afhangen, zeer wisselvallig zijn. Als
voorbeeld v. zulk ,een bloemenreeks diene d.
volgende: to 3 uur 's morg. opent zich d.
tuinwinde (Calystegia Sepium), to 4 uur d.
boksbaard, te 5 uur d. klaproos, te 6 uur d.
driekleurige winde (Convolvulus tricolor), to
7 uur d. witte plomp (Nymphaea alba), to 8
uur d. guichelheil (Anagallis arvensis), to 9
uur d. goudsbloem, to 10 uur d. ijsplant, to 11
uur d. vogelmelk, to 12 uur d. postelein, to 2
uur 's nam. d. Scilla pomeridiana, to 5 uur d.
jalappe, to 6 uur d. nachtsilene on to 8 uur d.
Cereus grandiflorus, een cactussoort.
Bloemenmaken CO, d. i. 't vervaardigen
v. kunstbloemen, vroeger door vrouwen uit
d. hand gedaan, is in d. laatsten tijd een
fabrieksnijverheid geworden, die to Parijs on in
eenige groote Duitsche steden a. vele handen
werk verschaft∎ en groote geldsommen in omloop brengt. In daze fabrieken wordt 't stelsel
v. verdeeling v. d. arbeid toegepast: machines
vervaardigen d. afzonderlijke deelen, zooals
bladeren, stengels, knoppen, blaadjes voor d.
kelk en d. bloemkroon, stampers en meeldraden ; andere toestellen dienen voor 't kleuren en appreteeren dezer deelen, weder andere
voor 't uitslaan der bladeren en 't welven
der bloemdeelen. Vrouwen on meisjes vatten
d. deelen met fijne tangen en zetten d. bloom
ineen, nog andere sorteeren on rangschikken
d. bloemen tot bouquetten. Als materialen
worden niet alleen allerlei geweven stoffen
gebruikt, maar ook papier, collodium, was en
dun leder.
Bloemenspelen (Jeux floraux) worden
jaarlijks gevierd to Toulouse, waar reeds ten
tijde der Troubadours (vOOr 1323) een letterkundig instituut onder d. naam v. College du gaisavoir of de la gaie Science bestond. 't Was gevormd uit zeven Troubadours met een kanselier,
die in hun paleis on tuin onderwijs gaven in d.
wetten der liefde, Lois d'amour. In 1323 noodigde dit gezelschap alle dichters in d. Langue
d'Oc
West-Gothisch dialect v. Z.-Frankrijk)
uit, ter bijwoning v. den dichterwedstrijd op
1 Mei des volgenden jaars, onder aanbieding
v. eon viooltje v. fijn goud a. d. maker v. 't
beste dichtstuk. d. Troubadour Arnaud Vidal
behaalde dezen prijs ; d. regeering v. Toulouse,
ten einde een feest aan to moedigen, dat zoo
tot room der stad strekte, nam op zich in 't
vervolg 't gouden viooltje to leveren. Om d.
luister v. dit jaarfeest to verhoogen voegde
men bij dozen prijs nog een wilde roos (Eglantine) en een goudsbloem (Souci), beide v. zilver.
In navolging ontstonden er to Barcelona onder
koning Johan en to Tortosa onder koning
Nartin soortgelijke wedstrijden; maar d. oor-
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spronkelijke te Toulouse geraakten door d.
burgeroorlogen in verval. Hun ondergang
was nabij, toen Clemente Isaure, een adelltIke
dame uit Toulouse, ze weder opbeurde. Zij
bestemde btj uitersten wil een aanzienlljke
som voor d. viering v. dit dichterfeest, dat
nu onder d. naam v. Jeux floraux werd voortgezet. Doch allerlei misbruiken slopen in zoodat in 1694 Lodewijk XIV d. instelling hervormde; hij gaf haar d. naam v. Acade'mie
des jeux floraux en benoemde een kanselier
met 35 rechters. Na gedurende d. revolutie ,
stilgeanohb,vrdeni1806.
kunstrechters weder to Toulouse en d. academie hervatte haar werkzaamheden on 't uitdeelen v. d. Bloemenprijzen. Sedert is 't feest,
jaarlijks weder gevierd on d. dichter MILLEVOYEverwierf hier menige onverwelkelijke bloom.
d. Academie vergadert op 't raadhuis to Toulouse. Poitevin Pritavi heeft een volledige
geschiedenis dezer Academie uitgegeven.
Bloementaal is d. mededeeling zijner
gedachten a. anderen door middel v. bloemen.
Zij is uit 't Oosten, wellicht uit Hindoestan,
afkomstig. d. Oostersche bloementaal berust
op d. namen der bloemen, d. Westersche opd. eigenschappen, haar toegedicht. Zij is veelal
willekeurig; soms echter is een geestige symboliek niet to miskennen. Enkele beteekenissen zijn algemeen volkseigendom geworden:
dat d. roos liefde, d. lelie onschuld, 't vergeetmij-nietje herinnering, d. olijftak vrede en d._
lauriertak roem beduidt, weet iedereen.
worden
Dloen2ententoonstellingen
sinds 't midden der 190 eeuw met goad gevolg
in alle groote steden v. Europa on N.-Amerika
gehouden. Nederland staat hierin niet achter.
't Doel is aanmoediging en veredeling v. d.
bloemkweekerij, bevordering v. d. bloemenverkoop on ontwikkeling v. d. schoonheidszin
bij 't yolk. Om ook bij d. mindere kiasse
't bloemenkweeken aan to moedigen en daardoor gunstig op 't karakter to werken, zijn
in vele plaatsen v. ons Vaderland vereenigingen onder d. naam „Floralia" gesticht, die
plantenzaden, plantenstekken en jonge planten
uitreiken ter opkweeking, dan tentoonstelling
houden der gekweekte planten en prijzen
uitdeelen a. d. best geslaagden.
Bloemers (ARNOLD), gab. 14 Mrt 1792 to
Amsterdam, bepaalde zich uitsluitend tot 't.
schilderen v. bloemen, vruchten on dood wild,
in walk vak hij een der bekwaamste meesters
zijns tijds werd. Zijn stukken zijn in eon
bevallige en losse manier vervaardigd, frisch
en liefelijk v. koloriet on met zorg uitgevoord.
Men vindt ze in d. voorn. kabinetten in Nederland. Hij ontving zijn opvoeding in 't Burgerweeshuis to Amsterdam en leerde d. kunst
bij A. Piera. Hij studeerde naar Van Huysum,
maar vooral naar d. natuur. Hij kweekte zelf
bloemen om ze nauwkeurig to bestudeeren en
goede modellen to hebben. In 't museum
Boymans vindt men ,Eon steenen vaas met
versch. bloemen" V. hem. Des winters gaf
hij les a. aanzienlijke ingezetenen v. Amsterdam. Onder zijn leerlingen behoort o. a. d.
bloom- en vruchtenschilder G. H. de Castro.
Hij overl. 11 Apr. 1844.
Bloemevenne (PIETER), ook wel BLOMEVENNA geschreven, was in 1475 to Leiden
gab. en kwam in 1489 in 't Karthuizerklooster to Keulen. Door zijn voorbeeldig gedrag, ijver en geleerdheid werd hij eerst prior
v. zijn klooster en later visitator v. d. Karthuizerkloosters a. d. Rijn. Hij heeft een groot
aantal polemische geschriften uitgegeven,
waarin hij d. R. Kath. kerk verdedigt en d.
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leer v. Luther en diens medestanders bestrijdt.
Hij overl. 30 Sept. 1536.
Bloemfontein is de welgebouwde hoofdst.
v. d. Z.-Afrik. Oranje-vrijstaat. Zij ligt in d.
hoek tuss. d. Oranje-rivier en d. Vaal-rivier,
t. W. v. Port-Natal, ten N. 0. v. Kaapstad,
waarvan zij bijna 1000 KM. verwijderd is, op
ruim 29° Z.-Br. en 44° 0. L. v. Ferro. Er zijn
2000 inw., die voorn. handel in wol drijven.
Er zijn versch. kerken, een theol. seminarium,
twee colleges en een schouwburg.
Bloemkelk heet d. buitenste krans v.
bladachtige organen bij alle bloemen, die twee
bloembekleedselen bezitten, die v. elk. in
vorm, kleur en structuur verschillen, zooals
bij d. meeste tweezaadlobbige gewassen 't
geval is. Evenals 't bloemdek en d. bloemkroon bestaat d. bloemkelk nu eens uit vrije,
dan weder uit vergroeide blaadjes, wier aantal
bij d. eenzaadlobbigen, die overigens doorgaans slechts een bloemdek bezitten, drie, bij
d. tweezaadlobbigen meestal vijf bedraagt;
hoewel er ook bloemen met twee- en vierbladige kelken voorkomen. Meestal zijn d.
kelkblaadjes groen, zelden boat, zooals bij
Canna en d. Oost-Indische kers. Deze blaadjes
zijn meestal vlak uitgespreid, enkelvoudig en
gaafrandig, zelden buisvormig. Bij vele plantenfamilien, zooals bij d. saamgesteldbloemige
gewassen (Compositae) en Dipsaceon, doen zij
zich als droge schubbetjes, borstels of haartjes
voor, in welk geval zij 't zoogen. zaadpluis
vormen. d. Bloemkelk is nu eens regelmatig,
dan weder symmetrisch, in 't laatste geval
staan d. grootste blaadjes meest naar d. eenen
en d. kleinere naar d. anderen kant, zoodat
er een tweelippig orgaan ontstaat. Bij d. kelken
met vergroeide blaadjes maakt men onderscheid tuss. d. buis, d. zoom en d. keel, d. i.
d. plaats, waar d. eerste twee deelen in elk.
overgaan. d. Kelkzoom is meestal ingesneden
en vertoont dan evenveel tanden, lobben of
slippen als 't aantal blaadjes bedraagt, waaruit d. kelk is samengesteld. Vergroeiingen
met andere organen in d. bloem trefien d.
kelk niet, want waarnemingen omtrent d.
ontwikkelingsgeschiedenis der bloemdeelen
hebben geleerd, dat 't zoogen. onderstandige
vruchtbeginsel, dat men vroeger als een ineensmelting v. dit laatste met d. kelkbuis beschouwde, niets anders is dan een kroes- of
buisvormig ontwikkeld bloem- of vruchtbed,
dat 't vruchtbeginsel omgeeft en d. kelkbladen
draagt. Soms wordt, zooals bij d. Malvaceen
en Rosaceen, buiten of onder d. kelk nog een
derde krans v. blaadjes aangetroffen, die
BjPcelk heet. Dit orgaan is meest kleiner dan
d. eigenlijke kelk, veelal groen gekleurd en
kan ook uit vrije of uit vergroeide blaadjes
bestaan.
Bloemkool is een verscheidenheid v. d.
koolplant (Brassica oleracea L.), een gewas,
dat tot d. nat. lam. der Cruciferen behoort en
zich onderscheidt door d. vleezig geworden
bloemen en bloemstelen. Terwijl v. andere
verscheidenheden der zelfde plantsoort, zooals v. d. boeren-, Brusselsche-, witte- en Savoiekool d. bladen genuttigd worden, eet men v.
d. bloemkool slechts d. monsterachtig ontwikkelde bloemorganen.
Bloem.kroon noemt men d. binnensten
krans v. versch. bloembekleedselen, die meest
teerder v. structuur en anders gekleurd is dan
d. buitenste. Meestal bestaat d. bloemkroon
uit een enkelen krans v. vrije of met elk. vergroeide blaadjes; deze zijn bij d. tweezaadlobbige gewassen veelal vijf of tien, bij d.
eenzaadlobbigen drie of zes in getal. Bij geen
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enkele soort v. bloembekleedselen bestaat zulk
een groote rijkdom a. vormen, een zoo groote
pracht en een zoo groote verscheidenheid v.
kleuren als bij d. bloemkroon. d. Blaadjes v.
een veelbladige bloemkroon hebben dikwerf een
breeder en een smaller deel, waarvan 't eerste,
overeenkomende met d. bladschijf der stengelbladeren,p/aat, 't tweede nagel geheeten wordt.
Ontbreekt d. laatste, dan heeten d. bloembladen zittend. Voor 't overige ontmoet men bij
d. laatsten bijna alle vormen der stengelbladeren, behalve nog die, welke hun v. nature
eigen zijn en waartoe voornamelijk d. holle
vormen behooren. Saamgestelde en vleezige,
veelhoekige bloembladen bestaan niet. Tusschen nagel en zoom worden dikwerf aanhangsels v. versch. uiterlijk aangetroffen. d.
Veelbladige bloemkroon is nu eens regelmatig,
dan eons symmetrisch, bij d. laatste is dikwerf een spoor. Tot d. bijzondere vormen der
veelbladige bloemkroon, die voor gansche geslachten on familien kenmerkend zijn, behooren: d. anjelierachtige, kruisvormige, malvaachtige, roosachtige on vlindervormige. d. Laatste
is symmetrisch, d. eerste zijn regelmatig. Aan
d. vergroeid-bladig e bloemkroon onderscheidt men,
evenals bij d. kelk on 't bloemdek met vergroeide blaadjes, d. buis, d. keel en d. zoom
on a. d. laatste daarenboven d. lobben of tanden. Aan d. keel worden ook hier dikwerf
aanhangsels waargenomen. Evenals d. bloemkroon met vrije blaadjes, is d. vergroeidbla% dig° nu eens regelmatig, dan eens symmetrisch en bij d. laatste komt ook d. spoor
dikwijls voor. Kenmerkende vormen zijn d.
buisvormige, klokvormige, kroesvormige, trechtervormige, trompetvormige, stervormige, tweelippige,
gemaskerde en tongvormige bloemkroon,d.
laatste drie zijn symmetrisch, d. overige
regelmatig.
Behalve met elk. zijn d. bloembladen niet
zelden met d. meeldraden of met d. bloembodem, maar nooit met d. kelk of d. stamper
vergroeid. Een vereeniging met d. meeldraden
vindt men niet alleen bij d. vergroeidbladige,
maar ook bij d. bloemkronen met vrije blaadjes, zooals o. a. bij d. Silenegn on Malvaceen.
Gewoonlijk is d. bloemkroon grooter dan d.
kelk, dikwerf echter ook kleiner en daarin
besloten. Niet zelden verongelukken of verarmen enkele bloembladen; somwijlen doen
zij 't alle, zooals bij Silene apetala. d. Kleur
der bloemkroon is zoo veelsoortig mogelijk;
d. groene is 't zeldzaamst. Dikwijls hebben d.
bloembladen een fluweelachtigen weerschijn.
Bloemstulr heet een voorstelling in schilderij v. allerlei bloemen, die tot een tuil vereenigd of in een pot of' kom geplaatst of op
een taf'61 geschikt zijn, hetzij in een piramidalen, hStzij in een ronden vorm. Men voe
daarbij dikwerfzilveren of gouden bekers, dr'
horens, glazen, ook vruchten of schelpen on
meer dergelijke voorwerpen on versiert ze
met vlinders of andere kleine dieren. Zulke
voorstellingen ontleenen hare grootste waarde
a. d. getrouwe navolging der natuur en worden daarom gerekend 't eerste stadium der
kunst to zijn; zij kunnen echter in een verhevener karakter voorkomen on door d. smaakvolle keus, d. verlichting on d. groepeering
een groote aesthetische waarde verkrijgen. d.
Grootste moeilijkheid in d. voorstelling bestaat alzoo in d. samenstelling on er wordt
veel talent vereischt om er met smaak afwissoling in to brengen, to moor, wijl men bij d.
schikking tevens d. verwantschap der kleuren
in acht most nemen. Een vereischte is, dat d.
voorwerpen naar hun card on vorm juist ge-
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teekend zijn en dat er effect en ronding in d.
groep gebracht wordt. Waarheid en harmonie
v. kleur is onafscheidelijk v. een goed bloemstuk; in geen vak der schilderkunst is overdrevenheid in koloriet zoo hinderlijk. Omdat
d. verbeeldingskracht bij dit yak weinig voedsel
vindt, moet men door andere middelen trachten
te schitteren en onder deze is een zorgvuldige, doch breede behandeling een hoofdvereischte. Reeds bij d. ouden stond deze kunst
in achting. Plinius meldt, dat Pausias v. Sicyon
in zijn jeugd een wedstrijd met Glycera,
d. uitvindster der bloemenkransen, aanving,
waarbij hij hare kransen met d. grootste bedriegelijkheid nabootste. In Holland is dit
yak door Rachel Ruisch en J. Van Huysum
tot een groote hoogte gebracht en in d. 17e
eeuw schier bij uitsluiting v. andere landen
behandeld. Ook W. van Aalst, A. Mignon en
D. Seghers hebben er in uitgemunt. In d.
nieuwere kunst zijn behalve d. Nederlandsche,
ook Fransche en Duitsche bekwame bloemenschilders en schilderessen opgetreden.
Blois is een schoon gelegen stad in 't Fr.
-depart. Loire-et-Cher a. d. rechteroever der
Loire, over welke rivier een steenen brug v.
ruim 300 M. lengte haar met d. voorstad
Vienne verbindt. d. Stad heeft nauwe, kromme
straten, maar een prachtige kade, een oude
Romeinsche waterleiding, een merkwaardige
hoofdkerk en een slot, waarin Lodewijk XII
.geboren en dat door Frans 1, Hendrik III en
Karel IX eenigen tijd bewoond werd. d. Beide
Guises werden er op 23 Dec. 1588 vermoord.
Blois is d. zetel eens bisschops, bezit twee
seminarian, een openbare boekerij met 22 000
deelen en merkwaardige handschriften, een
beurs, fabrieken v. aardewerk, leder, wollen
stollen en tapijten; d. bevolking bedraagt
20 000 personen, die gezegd worden 't zuiverste
Fransch te spreken. Er is veel handel in brandewijn, papier en hout en een station v. d. spoorweg v. Orleans n. Tours. Voormaals was Blois
een graafschap, dat v. d. 9e eeuw dagteekent,
in 1230 a. 't huis Chatillon kwam en in 1397 a.
Lodewijk, hertog v. Orleans, wiens kleinzoon
Lodewijk XII het met d. kroon vereenigde.
_Blois is d. naam v. een geslacht, waarvan
vele leden belangrijke diensten te land en
ter zee a. ons Vaderland hebben bewezen.
Stamvader was JAN, natuurlijke zoon v. graaf
JAN V. BLOIS, die dezen zoon d. heerlijkheid
Treslong in Henegouwen schonk, waarnaar d.
meeste der afstammelingen zich noemden. d.
Meest bekende leden v. dit geslacht zijn:
MAXIMILIAAN V BLOIS, gezegd COCK V. NEERRIJNEN, een der onderteekenaars V. 't Verbond
der Edelen in 1566. Hij was luitenant v. Hendrik v. Brederode, werd na diens mislukten
aanslag op Amsterdam gevangen genomen
en in Juni 1568 te Brussel onthoofd. — JAN
V. BLOIS, gezegd TRESLONG, geb. to Brielle,
waar zijn wader baljuw was, ijverig deelnemer a. 't Verbond der Edelen, waagde met
heer Jan v. Toulouse een aanslag op Middelburg, maar raakte gevangen en werd in 1568
russel onthoofd. — WILLEM V. BLOIS, gez.
Brussel
TRESLONG, broeder v. d. vorige, trad in zeedienst, was op d. vloot, die Karel V naar
Spanje vergezelde, voegde zich bij 't Verbond
der Edelen, week bij d. komst v. Alva uit,
streed tegen Spanje bij Heiligerlee en Jemmingen, ontkwam zwaar gewond naar Emden
en voegde zich bij d. Watergeuzen. Hier was
hij weldra d. ziel der vloot, hij ried tot d.
aanslag op Den Briel op 1 Apr. 1572 en, toen
d. opperbevelhebber Lumey d. stad wilde verlaten, bewoog hij zijn makkers die voor d.
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Prins v. Oranje te behouden; 14 won ook
Vlissingen en trachtte, hoewel vergeefs, Middelburg te bevrijden. Talrijke diensten ter zee
en te land bleef hij tot na d. dood v. prins
Willem v. Oranje a. 't Vaderland bewijzen,
maar daarna raakte hij in geschil met d.
admiraliteit v. Zeeland, ten gevolge waarvan
hij niet alleen a. miskenning blootstond en
v. zijn ambten beroofd, maar vuig belasterd
en in d. gevangenis geworpen werd. Koningin Elizabeth en d. Graaf v. Leicester bewerkten echter zijn bevrijding en in 1591 verklaarde 't Hof v. Holland hem zuiver v. al
wat hem aangetijgd was. Maurits eerde hem
en verhief hem tot hooge waardigheden. Hij
overl. op 't Huis te Zwieten bij Leiden in
1594. — OTTO V. BLOIS, gez. TRESLONG, achterkleinzoon v. d. vorige, streed als kapitein ter
zee roemrijk in d. tweeden Engelschen oorlog,
maar op d. eersten dag v. d. Vierdaagschen
zeeslag (11 Juni 1666) vloog zijn fregat d.
„Duivenvoorde" (een schip v. 46 stukken) in
d. lucht, waarbij hij 't leven liet. — JOH. ARN.
V. BLOIS, gez. TRESLONG, geb. 8 Nov. 1757 te
Steenbergen, trad in 's Lands zeedienst en
streed als luitenant op 't schip „Castor" onder
kapt. Melville op 30 Mei 1781 tegen d. Engelschen, maar viel zwaar gewond d. vijand in
handen. Door d. Franschen bevrijd, werd hij
te Orient zorgvuldig verpleegd en, toen hij in
't Vaderland kwam, a. 't hoofd v. 't fregat
„Tromp" met een eskader n. d. Middell. zee
gezonden. In d. ongelukkigen slag bij Kamperduin (1797) streed hij met moed en beleid
als schout-bij-nacht a. boord v. d. „Brutus",
een linieschip v. 74 stukken; reeds spoedig
verbrijzelde een kanonskogel zijn rechterarm,
maar toch bracht hij zijn twee aanvallers tot
wijken en poogde hij 't admiraalsschip v. De
Winter te ontzetten. Dit was echter met zijn
deerlijk gehavend schip niet mogelijk; hij
deinsde, week al vechtende terug en bracht
zijn schip binnensgaats. Nu werd hij echter
't slachtofrer der doldriftige leiders v. 't omwentelingsbestuur; 't regende beschuldigingen en schoon deskundigen hem lof toebrachten, werd hij door d. Krijgsraad veroordeeld
en uit 's Lands dienst ontslagen. Koning
Lodewijk Napoleon herstelde hem in zijn eer
en rang en koning Willem I benoemde hem.
in 1814 tot vice-admiraal. Hij overl. te Amsterdam, 26 Jan. 1824. — Aan boord v. d. „Castor" in 1781 waren nog twee broeders v. d.
vorige: CORNELIS en WILLEM OTTO ; d. eerste
klom op tot kapitein op d. „Wassenaar" in
1795; d. tweede was in 1793 luitenant op d.
„Maasnymph" en veroverde toen met zeven
gewapende sloepen 't Fransche wachtschip
„s. Lucie", dat op d. Schelde lag. Voor dit
stout bestaan werd hij tot kapitein bevorderd
en door Kinsbergen met een zilveren degen
vereerd. Van 1796 t. 1799 streed hij als Commandant v. d. „Pollux" onder d. vice-adm.
BRAAK in West-Indi6; 't onbruikbaar overschot v. 't eskader bereikte wel Drontheim
in Noorwegen, maar werd daar verkocht. In
1802 voer hij weer met twee schepen naar
West-Indie, om onze kolonien te herwinnen,
maar na twee jaar worstelens moest hij zich
a. een overmacht v. 26 Eng. schepen overgeven. Lodewijk Napoleon verhief hem tot
schout-bij-nacht. Hij overl. in Den Haag 26
Oct. 1837.
Blok (JOHANNA KOERTEN) heeft zich door
hare bekwaamheden veel roem verworven.
Reeds in hare jeugd toonde zij grooten aanleg
voor d tang- en teekenkunst, waarin zij, evenals in 't borduren, 't schrijven en teekenen
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op glazen bokalen, 't nabootsen v. vruchten
in was, enz. uitmuntte. 't Meest toonde zich
haar kunstvermogen in 't vervaardigen v.
papieren knipsels, wier keurige bewerking
algemeen bewondering verwekte. Als d. op
deze wijs door haar geknipte landschappen,
dieren, bloemen of portretten op een zwart
blad lagen, waande men een schoone gravure
te zien. Haar roem was zoo verbreid, dat
vele vreemdelingen haar bezochten, zoodat
haar album veel beroemde namen bevatte.
Tsaar Peter d. Groote bezocht haar; voor
keizer Leopold maakte zij een kunstig werkstuk v. gevlochten zijde, uit bloemen, wapens
en arabesken bestaande, waarvoor haar ruim
f 4000 geschonken werd. Ook voor d. Koningin
v. Engeland en voor d. Keurvorst v. d. Palts
vervaardigde zij dergelijke kunstwerken. Zij
was in 1650 te Amsterdam geb., huwde met
A. Blok en overl. in 1715.
Blok (PETR. JoH.), geb. 10 Jan. 1855 te Den
Helder, werd in 1879 a. d. universiteit te
Leiden tot doctor in d. letteren bevorderd na
't schrijven v. een proefschrift, getiteld: „Sextus Pompeius Magnus Cnaei filius". Na gedurende eenige jaren als docent a. 't gymnasium
te Leiden werkzaam geweest te zijn, werd hij
in 1884 benoemd tot hoogl. in d. geschiedenis
a. d. hoogeschool te Groningen. Van zijne geschriften zagen 't licht: „Een Hollandsche
stad in d. middeleeuwen, 1400-1434" ('s Gray.
1883); „Een Hollandsche stad onder d. Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij, 14341668" ('s Gray. 1884); „Verslag aangaande
een onderzoek in Duitschland naar archivalia,
belangrijk voor de geschiedenis v. Nederland
1886—'87" ('s Gray. 1888) en „Verslag aangaande
een onderzoek in Duitschland en Oostenrijk
naar archivalia, belangrijk voor d. geschiedenis v. Nederland, 1888" ('s Gray. 1889).
.731o.khuis (Een) is een tijdelijk gebouw,
tot logement en tot verdediging v. krijgslieden dienende. 't Wordt meestal uit zware
boomstammen samengesteld en zooveel mogelijk tegen 't werpgeschut beveiligd door een
aarden bedekking, fascinen en zware balken.
Soms bestaat een blokhuis uit loodrecht nevens
elkander in d. grond gegraven balken, soms
uit horizontals balken. In d. eerste zijn schietgaten voor 't geweervuur, in d. tweede schietsleuven.
Langs d. binnenwanden zijn britsen, die tot
ligging voor d. soldaten en als banket voor
't vuren door d. schietgaten dienen; deze
laatste kunnen daardoor zoo hoog boven d.
grond komen, dat d. vijand er niet v. buiten
doorheen kan vuren. Rondom 't blokhuis
wordt veelal een gracht gegraven met fraiseering, palissadeering en andere hindernissen.
Geheel afgezonderde blokhuizen moeten inrichtingen bezitten tot berging v. levensmiddelen
en munitie. Men kan het verdedigingsvermogen der blokhuizen nog vermeerderen, door
aardmassa's tegen d. zijwanden op te werpen of
door 't aanbrengen v. hellende blindeeringsbalken met schietgaten. Blokhuizen, die a. een hevig kanonvuur kunnen blootgesteld zijn, geeft
men dubbele wanden met een tusschenruimte,
die met aarde wordt aangevuld. Men kan d.
blokhuizen ook inrichten voor kanonvuur.
Zeer groote blokhuizen verkrijgen zulk een
gedaante, dat d. versch. deelen elk. onderling
verdedigen (flankeeren); somtijds hebben zij
twee verdiepingen, waarvan d. bovenste zooveel uitsteekt, dat men daaruit bij wijze v.
machicoulis d. voet der muren verdedigen
kan. Zulke blokhuizen, die echter niet tegen
artillerievuur bestand zijn, gebruikten d.
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Franschen sedert 1830 in Algerie. Blokhuizen
kunnen als op zichzelf staande verdedigingsmiddelen dienen, om enge bergwegen en
defiles af te sluiten; meestal echter dienen zij
als reduits in Porten en redouten, zoo ook in
vestingen, als reduits in wapenplaatsen en
ravelijnen. d. Squatters, d. ontginners v. 't
,Verre Westen" in N.-Amerika, bouwen zich
in d. maagdelijke wouden ook dergelijke blokhuizen v. gevelde boomstammen, ten deele tot
woning, ten deele om zich tegen d. Roodhuiden te verdedigen.
Blokkade is insluiting v. een vesting
door een legermacht of v. een haven door
een zeemacht. Een sterkte wordt geblokkeerd
om die v. alle gemeenschap af te snijden.
Men gaat tot zulk een maatregel over, als d.
middelen ontbreken om een geregeld beleg te
ondernemen en men d. bezetting door uithongering tot d. overgave wil dwingen; of ook.
als een aanzienlijk deel v. 's vijands legermacht zich in d. vesting bevindt en men
beletten wil. dat dit a. d. algemeene operation
deelneemt. In 't laatste geval echter zullen
't meestal groote vestingen zijn en moet men.
tot 't blokkeeren een groote krijgsmacht afzonderen, vooral wanneer d. vesting door inundatien omringd is, zoodat 't blokkade-korps
op grooten afstand v. d. vesting moet blijven.
Want dit korps moet zich kunnen verdedigen
zoowel tegen uitvallen v. d. zijde der vesting,
als tegen aanvallen v. buiten. Slechts met
zeer groote legers is dus 't blokkeeren moa. belegeringsmaterieel, d.
geltJk.
groote onkosten en 't• moeielijk vervoer er
v. noodzaken echter dikwijls tot 't blokkeeren eener vesting. „d. Meeste belegeringen
mislukken uit' gebrek a. middelen (zegt Clausewitz) en deze ontbreken meestal door d.
moeielijkheid v. 't transport. Landrecy 1712,
Olmutz 1758" Merkwaardig is in dit opzicht
d. insluiting in d. oorlog v. 1870 en 1871 door
d. Pruisen v. Metz, waardoor Bazaine zich
met 250 000 man moest overgeven, en v. Parijs,
dat met zijn geheele verdedigingsgordel als
door een metalen muur omringd werd, zoodat
d. hoofdstad zich moest overgeven en Frankrijk zich a. d. drukkende vredesvoorwaarden
moest onderwerpen.
Een blokkade ter zee dient om een haven
of een gansche kust v. d. gemeenschap ter
zee te versteken. Zoo blokkeerden d. Engelschen in 1832 en 1833 d. Roll. en Zeeuwsche
kust, om kon. Willem I tot aanneming der
24 vredesartikelen met Belgie te dwingen. Bij
't nieuwere zeerecht is echter als voorwaarde
tot erkenning eener blokkade door neutrale
mogendheden bepaald, dat d. blokkeerende
zeemacht een genoegzame sterkte moet bezitten om d. belegerden in waarheid 't uitzeilen te beletten. Hoe weinig een onvoldoende
blokkade baat, heeft onze gebrekkige afsluiting v. d. Atjeh-kust bewezen, die niet in staat
geweest is d. peper- en ammunitie-handel tuss.
't eil. Penang en d. weerspannige Atjehers te
fnuiken. Beter slaagt doorgaans d. blokkade
v. een enkele haven, waartoe slechts eenige
oorlogsschepen voor d. ingang behoeven te
liggen. Met 't verdragende zware geschut der
kust-batterijen tracht men d. vijand dit echter
te beletten.
Blokker (Ooster- en Wester-) is een gem.
in N.-Holland met 1700 inw. Zij ligt 5 KM.
t. N.-0. v. Hoorn en 11 KM. t. Z.-W. v. Enkhuizen en heeft een station v. d. spoorw.
Enkhuizen — Hoorn — Zaandam.
Bloksberg is d. naam v. versch. bergen
in Duitschland, doch voorn. v. 't hoogste punt.
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v. d. Harz, dat ook wel Brocken genoemd
wordt. Deze berg ligt in 't graafschap Wernigerode t. Z. v. Neustadt-Eberswalde en t.
W. v. Elbingerode; hij verheft zich bijna
1200 M. boven d. oppervlakte der zee. Naar
't bijgeloof der middeleeuwen werd daar in
d. Walpurgisnacht d. bijeenkomst der heksen
gehouden. Bijna alle latere heksenbergen
waren in d. Germaanschen tijd offer- of gerechtsplaatsen en naar d. sagen 't verblijf
der danslustige vrouwelijke geesten, die 't
gevolg der godin Holda uitmaakten. Hoewel
deze berg niet bijzonder hoog is, geniet men
toch bij gunstig weder een wonderschoon
panorama over een deel v. Duitschland, dat
door ruim een millioen menschen bewoond
wordt. Bij nevelachtig weer ziet men zonderlinge, vergroote luchtbeelden v. zich zelven
Vele reizigers bezoeken daarom 't op d. berg
gebouwde hotel.
Blo.kschepen of ligschepen zijn oude,
afgetakelde schepen, die bij d. marine dienst
doen als wachtschip, gevangenis of hospitaal
en bij d. handel als bergplaats v. d. bij partijen
aankomende lading voor d. groote vaart.
Blokzijl is een stad met bijna 1700 inw.
a. d. Zuiderzee in Overijsel 5 KM. t. N. v.
Vollenhoven. d. Bevolking bestaat meest v.
matten maken, visscherij en scheepvaart. In
d. strijd tuns. Rennenberg en Sonoy over 't
bezit v. Steenwijk en 't land v. Vollenhoven
wierp Sonoy in 1581 a. d. Zijl (schutsluis)
daar een schans op, die eerlang een sterke
vesting werd en noodzaakte alzoo Rennenberg 't beleg v. Steenwijk op to breken. In
1672 vial Blokzijl d. bisschop v. Munster in
handen, doch d. burgers, door d. Friezen bijgestaan, dreven d. bezetting uit. Tot belooning
hiervoor warden a. Blokzijl stadsrechten geschonken.
Blom (ABR. HERM.), gob. 18 Jan. 1815 to
Rotterdam, studeerde to Leiden in d. godgeleerdheid on was v. 1845 t. 1866 predikant to
Dordrecht. Hij schreef veal bijdragen in 't
„Theol. Tijdschrift". Verder gaf hij in 't licht: „d.
Leer v. 't Messiasrijk bij d. eerste Christenen" ;
„Jezus doop en verzoening" en „d. Brief v.
Jacobus; bijdrage tot d. kennis der oud-christellke literatuur". Hij overl. 17 Febr. 1884.
Blomberg (BARBARA), uit eon patricisch
geslacht to Regensburg, was maitresse v.
Karel V on werd gehouden voor d. moeder
v. don Juan, die haar ook aldus erkende. Er
wordt echter beweerd, dat don Juan d. zoon
v. een prinses was on dat Barbara zich,
op 't verlangen v. d. Keizer, voor moeder
uitgaf.
Blomberg (WILHELM v.), officier in Pruisischen dienst, werd 6 Mei 1786 to Jagenhausen
gob., studeerde to Halle en Heidelberg on nam
in 1813 deel a. d. bevrijdingsoorlog. Van horn
verschenen : „Satiren fiber das gOttliche Volk"
(2 din, 2e dr. 1823); „Thomas Aniello, Trauerspiel" (Hamm, 1819); „Hermanns Tod, Trauerspiel" (Hamm, 1824) en „Gedichte" (Stuttgart,
1826). Zijn satiren zijn voortreffelijk, minder
gelukkig zijn treurspelen.
Blomberg (lluGo v.), geb. 26 Sept. 1820 to
Berlijn, studeerde eerst in d. rechten, maar
gaf toe a. zijn neiging tot d. teeken-, schilderen dichtkunst on reisde na voorbereidonde
oefening n. Parijs. In 1849 vestigde hij zich
to Berlijn en in 1867, om d. lessen v. PAUWEL
to volgen, to Weimar. Zijn 27 schetsen bij d.
„Divina Comoedia" treffen door talentvolle
compositie. Als dichter gaf hij : „Bilder u.
Romanzen" (1860) en „Treu zum Tod" (1872).
Hij overl. 17 Juni 1871.
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Biome (GusTAv), geb. 18 Mei 1829 uit een
aanzienlijke Holsteinsche famine, streed als
officier in 't Sleeswijk-Holsteinsche leger in
1848 en '49, trad daarna in Oostenrijkschen
staatsdienst en was gedurende d. Krim-oorlog
attaché bij d. Oostenr. ambassade to s. Petersburg. Hij schreef toen eon belangrijk overzicht
v. d. toestand v. Rusland in 1855. In 1856 was
hij gezantschaps-secretaris to Parijs, waar h"
tot d. R. Kath. godsdienst overging. Van 1 862
t. 1867 was hij gezant to Miinchen en daarna
werd hij lid v. 't Oostenr. Heerenhuis, waar
hij tot d. streng conservatieve partij behoort.
Blomeyer (AnoLF), geb. 24 Feb. 1830 to
Frankenhausen bij Kassel, studeerde in d. rechten, maar legde zich in 't bijzonder toe op
theoretische on practische bekwaamheid in
al wat d. landbouw betreft. Hij werd na 't
bewijzen v. vele diensten in dit yak in 1869
hoogleeraar on directeur v. 't toen gestichte
Landbouw-instituut to Leipzig. Hij schreef
Handbuch des preuszischen u. sachsischen
Pachtrechts" (1873) on „Die mechanische Bearbeitung des Bodens" (1881). Hij overl. 18 Dec.
1889, zijn belangrijk work „Die Cultur der
landwirthsch. Nutzpflanzen" onvoltooid nalatende.
.13/oznfie/d (CHARLES JAMES), geb. in 1785
to s. Edmunds in 't Eng. graafs. Suffolk, studeerde to Cambridge on word in 1824 bisschop
v. Londen. Hij is wereldberoemd geworden
door zijn uitgaven v. Grieksche dichters, uitmuntend door nauwkeurigheid on getuigend
v. zijn belezenheid. Hij overl. 5 Aug. 1857.
Ook zijn broader EDW. VALENTYN B., geb. in
1788, onderscheidde zich door zijn uitgebreide
taalkennis. Hij bereisde Duitschland, werd
predikant to Cambridge on gaf daar een zaakrljk
geschrift uit over d. Hoogd. literatuur. Hij
arbeidde a. een Engelsche bewerking v. Hoogd.
schriften over 't Grieksch, toen hij in 1816
overl.
Blomhert (JEHAN), gob. to Zalt-Bommel
in 1694, studeerde to Utrecht in d. vrije kunsten
on wijsbegeerte en to Leiden in d. godgeleerdheld, waarna hij predikant werd, eerst to
Haaften, daarna to Kuik, waar hij 24 Dec.
1738 overl. Hij is d. schrijver v. d. Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden," die, in
1730 uitgeg., in korten tijd een zesden Truk
beleefde.
Blommaert (PHILLIPPUS), geb. to Gent in
1809, stond in d. voorste rijen der voorstanders
v. d. Vlaamsche taalbeweging. Hij heeft veal
voor d. roam der oude Vlaamsche letterkunde
gedaan door uitgaven v. dichters uit d. 12e,
13e on 14e eeuw, die hij met ophelderende
aantt. en woordenljjsten voorzag. Ook vertaalde hij gedeelten v. 't Nibelungenlied in
jambische verzen. Hij is echter 't meest beroemd geworden door zijn „Aloude geschiedenis der Belgen of Nederduitschers" (Brussel,
1849). Hij overl. 14 Aug. 1871.
Blommers (BERN. JOH.), geb. 30 Jan. 1845
to 's Gravenhage, ontwikkelde zich daar onder
d. leiding v. BISSCHOP tot een voortreffelijk
genreschilder. Op d. tentoonstelling v. 's
Gravenhage in 1875 wekte zijn schilderij „Waar
zijn d. duifjes?" aller bewondering en zijn,
„Opgepast" in d. galerij V. LEDEBOER to Rotterdam is een kunstjuweel. Zijn stukken
boeien door geestige opvatting en schitterend
koloriet; d. harmonische verdeeling v. licht
en schaduw en d. natuurgetrouwe voorstelling kenmerken dezen meester.
Blond (JEHAN LE), heer v. Branville, in
1550 gest., was d. dichter v. „Le Printemps
de l'humble esperant" (Paris, 1536), een zeer
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zeldzaam dichtwerk, maar middelmatig v.
inhoud.
Blond (GASPARD MICHEL LE), in 1738 to
Caen geb., bibliothecaris v. 't college Mazarin,
lid v. d. academie der Opschriften en fraaie
letteren, verrijkte d. bibliotheek v. Mazarin
net meer dan 30 000 din uit d. gesupprimeerde
boekverzamelingen. Hij schreef: Observations
,sur les medailles du cabinet de Pellerin" (1771)
en met d. abt Lachau „Description des pierres
gravees du cabinet du duc d'Orleans" (2 vol.
1784). Hij overl. te l'Aigle in 1804.
Blondeau (CHARLES), advocaat te Mans,
in 1680 gest., schreef : „Portraits des hommes
illustres de la Province du Maine" (Mans, 1666).
Blondeau (CLAUDE), geb. te Parijs, rechtsgeleerde, ondernam in 1672 met GUERET 't
„Journal du Palais", dat hij tot 1700 redigeerde, en gaf in 1698 onder d. titel „Bibliotheque Canonique" een nieuwe uitgaaf
der „Somme benoficiaire de L. Bouchel" met
aantt. en bijl. (Parijs, 2 din).
B londeau de Charnage (cL. FRAIN.), in
1710 bij Pontarlier geb., to Parijs in 1776
schreef versch. letterk. en historische
studien, in 1745 verzameid onder d. titel
,,Oeuvres du Chevalier Blondeau", to Avignon
uitgegeven, en , Inventaire des titres du cabinet
du chevalier Blondeau" (1764, 5 din).
B londeel, onder d. naam v. Lancelot bekend, was een verdienstelijk en oorspronkeltjk schilder to Brugge, daar in 1495 geb.
en in 1560 overl. In zijn jeugd was hij metselaar en oefende hij zich in 't maken v. bouwkundige teekeningen. Later schilderde hij
gebouwen, afbeeldingen v. bouwvallen en in
brand staande huizen of steden en eindeltjk
wijdde hij zich a. 't historie-schilderen. In d.
s. Jacobskerk to Brugge vindt men v. horn
,d. Marteldood v. s. Cosmus en Damiaan" en
in d. verzameling Imbert een Madonna. In 't
museum to Berlijn is zijn „Maria met 't kind
op een rijk versierden troon", dat in d. sttjl
der Oud-Nederl. school vervaardigd is en
zich door d. edele, bevallige gestalts der moeder onderscheidt, en zijn ,'t Jongste gericht",
dat meer in Ital. stip, valt. In 1550 herstelde
hij met J. Schoreel 't altaarstuk v. d. gebroeders Van Eyck to Gent. Twee zijner stukken,
die tot blazoenen voor d. rederijkerskamer to
Brugge dienden, zijn in 1755 verbrand. Hij
vervaardigde ook fraaie houtsneeplaten, die
groote figuren voorstellen en een reeks v. 8 platen, dansendo boeren verbeeldende. Zijn monogram is L. A. B. met een troffel daarnevens.
Blondeel (VALENTIJN JAN) studeerde to
Utrecht in d. rechten, promoveerde in 1745
on gaf in 1757 een zeer gewaardeerde beschrijving der stad Utrecht in 't licht.
Blondel, naar zijn geboorteplaats DE NESLE
genoemd, troubadour uit d. 12e eeuw, in
dienst en gunsteling v. Richard Leeuwenhart,
koning v. Engeland, ontdekte, volgens d.
kroniekschrijvers, d. kerker, waarin Leopold I,
hertog v. Oostenrijk, zijn meester had opgesloten, door 't zingen v. een romance, die hij
met hem vervaardigd had, on snelde toen
naar Engeland, om d. bevrijding v. Richard
Leeuwenhart to bewerken. In d. Nationale
bibliotheek to Parijs zijn d. handschriften v.
dozen trouwen minstreel.
Blondel (DAVID), protestantsch leeraar, als
kerkelijk geschiedschrtjver beroemd, ward in
1591 geb. to Chalons in Champagne. Hij was
predikant to Houdan bij Parijs on liet in 1619
to Sedan drukken „Modesto Declaration de
la sincerite et verito des Oglises reformees de
France", een antwoord a. d. bisschop v. Luton,
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later kardinaal de Richelieu. Van toen af
beschouwde men hem als een talentvol man;
hij verwierf eervolle betrekkingen in d. synoden; hij was ruim twintigmaal secretaris in
die v. Ile-de-France en viermaal afgevaardigde
naar d. nationals synode. In 1631 begeerde d.
prov. Anjou hem tot hoogl. to Saumur, dock
zonder gevolg,• d. synode, die daar in 1645
gehouden were, benoemde hem toen eershalve
tot hoogl. met een aanzienlijke jaarwedde.
Zijn „Eclaircissemens sur l'Eucharistie" (Rouen,
1641); „De la Primaute de l'eglise" (Geneve,
1641); „Pseudo-Isidorus et Turrianus infulantes" (Geneve, 1628); „Traits des Sibylles" (Charenton, 1640) en „De Episcopis et Presbyteris"
(Amsterdam, 1646) werden veel gelezen; dock
sommigen keurden 't af, dat hij zich niet
geheel a. d. polemiek wijdde en dat hij zich
met geschiedk. studiGn inliet, bijv. in zijn
work „De formula regnante Christo" (Amst.
1646), en in zijn betoog, dat 'tgeen er nopens
een pausin Johanna geschreven is, louter
abelen zijn. Na d. dood v. G. J. Vossius ward
hij in 1650 tot hoogl. in d. geschiedenis to
Amsterdam beroepen. Hier schreef hij zijn
genealogie der koningen v. Frankrijk (in 't
Latijn, Amst. 1654) en„Considerations religieuses et politiques”, die hij gedurende d.
oorlog tegen Cromwell in 't licht gaf en hem
veel onaangenaamheden berokkenden, to meer
wijl men hem verdacht, tot d. partij der
remonstanten over to hellen. Hij overl. 6
Apr. 1655. Hij had twee broeders, ouder dan
hij en beiden predikant: MOISE en AaRON.
MOISE BLONDEL to Meaux, later to London,
schreef „Jerusalem au secours de Geneve"
(Sedan, 1624), waarin hi) 't gevoelen der protestanten ten aanzien der apocryphe boeken
verdedigde met getuigenissen der Joden en
der kerkvaders. Veron beschuldigde hem v.
plagiaat. Hij leefde nog in 1645.
Blondel (FRAINois), een bouwmeester, in
1617 to Parijs geb. en in 1686 gest., ward niet
tot kunstenaar opgeleid, maar leefde a. 't
hof v. Lodewijk XIV, die hem versch. gewichtige zendingen toevertrouwde. Op zijn
reizen zag hij vele schoone monumenten en
vond daarin aanleiding om d. bouwkunst to
beoefenen. Zoo ward hem een zending naar
Konstantinopel opgedragen, waardoor hij gelegenheid had Egypte to bezoeken. Bij zijn
terugkomst ward hij tot staatsraad benoemd
en tot onderwtjzer in d. wiskunde v. d. Dauphin aangesteld. In 1665 vond hij d. eerste
gelegenheid om zijn kunst als bouwmeester
to toonen door 't bouwen saner brug over d.
Charente bij Saintes. In 1672 richtte hij d.
triomfboog a. 't einde der straat s. Antoine
op. Doze boog ward later, evenals d. door
hem gebouwde poort s. Bernard, in 1792 afgebroken. d. Triomfboog s. Denis bestaat echter
nog en getuigt v. zijn bekwaamheid. In 1671
ward hij tot professor en directeur der then
gestichte academie v. bouwkunde aa,ngesteld.
Zijn voorlezingen over dit yak verschenen in
1675 onder d. titel „Cours d'architecture"
en zijn nog gezocht. Verder schreef hij „Cornparaison de Pindare et d'Horace"; „Notes sur
l'architecturo de Savot"; l'Histoire du calendrier Romain"; nl'Art de deter les bombes" en
„Nouvelle maniere de fortifier les places";
voor laatstgen. werken verwierf hij d. rang
v. veldmaarschalk. Nog bestaat v. hem een
plan, opstand en doorsnede v. 't Louvre in
vier groote stukken, ieder v. twee bladen en
een plan der stad Parijs, dat hij in 12 groote
platen liet graveeren.
Blondel (JACQUES PRANVIS), to Rouaan in
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1705 geb. en er in 1774 overl., behoort onder
d. bekwaamste bouwmeesters v. Frankrijk,
zoowel in d. theorie als in d. praktijk. In
1764 bouwde hij d. schoone abdij s. Louis,
later 't prachtige stadhuis, d. gevel v. 't parlementshuis en v. 't bisschoppelijk paleis te
Metz; in 1768 d. kazernen te Straatsburg, 't
gebouw v. d. senaat en 't amphitheater; te
Kamerijk d. villa Chateau-Cambresis; ook in
Duitschland bouwde hij villa's en paleizen.
Blondel had vele leerlingen en hield in zijn
huis een cursus voor bouwkunde; later kwam
die instelling onder koninklijke bescherming
en werd hij tot professor benoemd. Ook zijn
bouwk. werken verschaften hem roem, o. a.
„Architecture Francaise" (4 vol. 1752—'57) en
,Cours d'architecture civile" (9 vol. 1771—'77).
Zijn gemalin MARIE MICHELE etste een reeks
v. 25 platen, die profils en versieringen
vazen voorstellen.
.Blondus (pLAvius) of Blondo, geb. in
1388 te Forli, vond reeds in zijn jeugd op een
rein naar Milaan 't eenige handschrift v.
Cicero's „De claris oratoribus"; hij schreef 't
over en deelde 't a. eenige geleerden mede.
In 1430 werd hij kanselier v. Fr. Barbaro, •
praetor te Bergamo. Later zond paus Eugenius
IV hem als legaat naar Florence en Venetie
om hulp te vragen, die hij ook verkreeg. Hij
was secretaris v. vier pausen en overl. 4 Juni
1463 te Rome, vele werken nalatende, die verzameld in 1530 en 1559 te Bazel in 't licht
zijn gekomen. d. Voorn. zijn: „Roma restaurata", d. i. een beschrijving v. d. overblijfselen
der kunst to Rome, waarvan een zeldzame
uitgaaf bestaat, waarschijnlijk v.1471; „Roma
triumphans", een verzameling v. al wat 't
bestuur der Romeinsche republiek betreft; en
„Italiae illustratae" (Romae, 1472). Hij was
meer verzamelaar dan oordeelkundige en zijn
stijl is niet zuiver.
Bloomfield (ROBERT), geb. 3 Dec. 1766 te
Honington, was d. zoon v. een kleermaker
en leerde 't schoenmaken bij zijn brooder to
London. Daar zag hij zich in kerken, clubs
en schouwburgen een andere wereld geopend
en word dichter. Hij schreef eenige volkszangen, die in 't „London Magazine" geplaatst
werden zooals the Milk-maid" en the Sailors
return.' In 1786 vervaardigde hij zijn „Farmers
boy". Toen d. rechtsgeleerde Capel Lofft dit
dichtstuk las, dat voor d. ,Seasons" v. Thompson in versbouw niet behoeft to wijken en
't in roerenden eenvoud overtreft, list hij 't
in 1799 drukken on bezorgde hij d. dichter
aanzienlijke vrienden. Later dichtte BLOOMFIELD eene idylls, die hij „Hazelwood-hall"
tot opschrift gaf, en een bundel „Poems", die
veelmalen gedrukt on in 't Fransch overgezet
zijn. Hij ontsliep, na vele rampen to hebben ondergaan, arm, blind en ziek in 1823 to Stafford.
Bloomfield (JOHN ARTHUR DOUGLAS), lord
v. Oakhampton, geb. 12 Nov. 1802, trad in d.
staatsdienst en werd een invloedrijk Engelsch
diplomaat. Sedert 1845 was hij Britsch gezant
to s. Petersburg, waar hij waakte tegen Ruslands invloed on voortdringen in 't Oosten;
v. 1854 t. 1860 was hij gezant to Berlijn on
daar ijverde hij gedurende d. Krim-oorlog
tegen Pruisens overhelling n. Rusland. Van
1860 t. 1871 was hij gezant to Weenen. Hij
nam toen ontslag, werd tot baron on pair
verheven en overl. 15 Aug. 1879.
Bloomington is d. hoofdstad v. 't graafs.
Maclean in d. N.-Amer. staat Illinois, telt
17000 inw. en ligt a. een kruispunt v. spoorwegen. Er zijn goede inrichtingen v. onderwijs en bloeiende handelshuizen.
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.Bloot (PETER) was een Vlaamsch schilder,
die tooneelen uit 't gemeene leven, meest
boeren-bruiloften, drink- en danspartijen en
ook d. schalmei bespelende herders voorstelde.
Hij was een trouw navolger der natuur,.
bracht zelfs geen wijziging in d. kleeding a
't bedrijf zijner modellen, die in al hun plompheid voorgesteld en vaak misteekend zijn.
Zijn koloriet is behagelijk ; 't licht en bruin,
good verdeeldi d. perspectief juist waargenomen; hij schilderde met een net en gemakkelijk penseel. Zijn werken worden zeer gezocht en meest in bijzondere verzamelingen
bewaard; ook schrijft men zijn gebreken meer
a. d. realistischen geest v. zijn tijd dan a.
zijn genie toe, aangezien eenige zijner werken met d. besten v. zijn tijd kunnen wedijveren. Men meent, dat Bloot ook gegraveerd
heeft, o. a. „l'Occupation du menage" n. s.
Aubin en ,,La bontO naturelle" n. P. v. d.
Moll. Hij stied in 1667.
Blooteling (ABRAHAM), een bekwaam grayour, werd to Amsterdam in 1634 geb. on is
waarschijnlijk een leerling uit d. school der
Visschers, wijl zijn work a. dat dier meesters
herinnert. Hij was een geoefend etser en graveerde ook in zwarte kunst. Tijdens d. inval
der Franschen in Nederland zette hij zich in
Engeland neder, waar zijn etsen veel bijval
vonden, voorn. 't portret v. d. hertog v. Norfolk, waarvoor hij een gratificatie v. f 600
ontving. Na zijn terugkomst in 't Vaderland
etste hij d. cameeen voor 't work v. L. Augustini, dat in 1685 to Amsterdam in 't licht
kwam. Doze vlijtige kunstenaar heeft een
menigte platen, zoowel n. zijn eigen ontwerpen als naar die v. anderen, in versch. manieren gegraveerd; hij heeft naar ruim 70
versch. meesters gewerkt, waaronder zijn
platen n. Rubens vooral gezocht zijn. d. Atdrukken vOOr d. letter v. zijn „Ruiter, of
Schout to paard" n. Netscher en Wouwerman,
in fol., werden op verkoopingen in Frankrijk
met 115 k 150 frc. betaald. Onder zijn voortr.
gravuren behooren d. portretten v. Kortenaer
on Stellingwerf, naar v. d. Heist; v. Corn.
Tromp en v. prins Robert, n. P. Lely; v.
De Ruyter en v. d. vice-adm. De With, n.
N. Sorg.
Blottesandaeus, Zie Borrichius.
Blount (HENRY), in 1602 geb., studeerde
to Oxford, bereisde in 1634 Italie on daarna.
Turkije. In Engeland weergekeerd, sloeg koning
Karel I hem tot ridder. Cromwell gebruikto
hem tot gewichtige zendingen on Karel II
benoemde hem tot groot Sherif v. 't graafs.
Hertford. Hij stierf in 1682. Men heeft v. hem
eenige blijspelen, een satyrs, een brief over
d. tabak on d. koffie on een reisverhaal naar
d. Levant (1636, dikwijls herdrukt). Zijn oudste
Z0011, THOMAS POPE BLOUNT, in 1649 geb., word
lid v. 't Parlement voor 't graafs. Hertford
on toonde zich steeds een beschermer der
vrijheid on der wetenschappen. Hij stierf in
1697. Bekend is zijn „Censura celebriorum
authorum" (London, 1690) ; minder zijn dit
zijn „Essays" over versch. onderwerpen, die
d. Engelschen bij d. Essais v. Montaigne vergelijken. Zijn brooder CHARLES B., geb. in 1654,
gaf in 1678 in 't licht „Anima mundi", een
work, waaraan volgens sommigen ook zijn
vader gearbeid heeft en dat door d. bisschop
v. London veroordeeld werd. Hij viol d. „Openbaring" aan in versch. brochures, verklarende,
dat hij 't bijgeloof wilde ontmaskeren, nam
deel in d. omwenteling v. 1688 en verdectigde
d. rechten v. koning Willem III op d. Brit.
schen troon in een geschrift, dat op bevel v.
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't Lagerhuis werd verbrand. Weduwnaar geworden, wilde hij zijn schoonzuster huwen,
doch hare bezwaren niet kunnende overwinnen, doodde hij zich met een pistoolschot in
1693. Een groot deel zijner brieven werden
toen uitgeg. onder d. titel „Orakelen der
redo"; deze zijn een apologie v. d. zelfmoord;
in 1695 werden zij herdrukt. Zijn aant. op 't
„Leven v. Apollonius v. Tyane door Philostratos" zijn door Castilhon (Berlijn, 1774,
4 vol.) in 't Fransch vertaald.
Blouse (Een) is een korte, ruime linnen
kiel v. sterke, goed kleurhoudende blauwe of
grijze stof. d. Blouse wordt in Limburg en
Belgie door d. boeren en in Frankrijk door d.
werklieden gedragen. Vandaar dat d. Parijsche
opstandelingen v. Febr. en Juni 1848, meest
allen werklieden, „blouse-mannen" genoemd
werden.
Blucher (GEBHARD LEBERECHT v.), prins v.
Wahlstadt, Pruisisch veldmaarschalk, werd
16 Dec. 1742 to Rostock gob.; hij diende reeds
vroeg als adelborst bij een Zweedsch huzarenregiment en streed aldus tegen dezelfde zwarte
huzaren, die hij naderhand zoo roemrijk aanvoerde. Gevangen geraakt, besloot hij op aandrang v. d. overste Belling in Pruisischen
dienst over to gaan, waartoe met d. Zweden
een ruiling getroffen word; Blucher werd nu
luitenant bij 't huzaren-regiment v. Belling;
maar ontevreden, omdat hij bij een bevordering
was voorbijgegaan, nam hij eerlang zijn ontslag; hij wijdde zich nu a. d. landhuishoudkunde en leefde op 't landgoed Groot-Raddow
in Pommeren.
Na d. dood v. Frederik d. Groate werd hij
majoor, vervolgens overste v. zijn vorig regiment, waarmede hij in d. veldtochten v.
1793 en 1794 a. d. Rijn voorspoedig streed. Na
d. voor hem roemrijken slag bij Leystadt in
Sept. 1794 werd hij generaal-majoor bij 't observatie-leger a. d. Neder-Rijn. In 1802 nam
hij voor Pruisen bezit v. Erfurt en Milhlhausen
en in Oct. 1806 had hij deel a. d. slag bij
Auerstadt, welks ongelukkige uitslag ook op
zijn lot een beslissenden invloed had. Toen
hij met 't grootste deel der ruiterij d. Prins
v. Hohenlohe op d. aftocht naar Pommeren
op d. linker-flank volgde, was d. afstand tuss.
beiden to groot geworden, zoodat d. Prins
zich to Prenzlau bij verdrag moest overgeven.
Hierdoor v. Stettin afgesneden, week Blticher
naar 't Mecklenburgsche; hij vereenigde zich
daar met 't korps v. d. Hertog v. Weimar; wijl d. troepen to afgemat waren om
iets tegen d. Franschen onder d. Prins v.
Ponte-corvo en maarschalk Soult to ondernemen, verschanste hij zich achter d. Trave,
met 't oogmerk d. Franschen zoo lang mogelijk v. d. Oder to houden, doch Lubeck werd
stormenderhand door d. Franschen genomen,
met 't gevolg, dat Blticher zich moest overgeven. Hij werd echter tegen d. Franschen
veldheer Victor uitgewisseld en onmiddellijk
na zijn komst to Koningsbergen a. 't hoofd
v. een korps to scheep naar Zweedsch Pornmoron gezonden, om Straalsund to helpen
verdedigen en d. Zweden to ondersteunen.
Na d. vrede to Tilsit (1807) arbeidde Bliicher
in Koningsbergen en Berlijn in 't oorlogsdepartement a. d. zijde des Konings ; hij verkreeg
later 't krijgsbevel in Pommeren, maar behoorde onder d. invloedrijke mannen, die op
uitdrukkelijk verlangen v. Napoleon uit d.
Pruis. staatsdienst ontslagen werden. Sedert
was Blucher een stil, maar niet onverschillig
aanschouwor v. d. vernedering v. zijn vaderland. Hij betrad niet eer weder 't krijgstoo-
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neel, dan toen d. Koning zich met Rusland
vereenigde om 't Fransche juk af to schudden. Als grijsaard v. 70 jaar aanvaardde hij
't opperbevel over 't Pruisische leger en 't
Russische korps v. d. generaal Winzingerode,
welk laatste echter naderhand weder v. hem
gescheiden werd. d. Slag bij LUtzen op 2 Mei
1813 getuigde v. zijn veldheerstalent en d.
slagen bij Bautzen en Hochkirchen bereidden
d. luisterrijke overwinningen voor bij d. Katzbach en Leipzig; hij vernietigde 't leger v.
maarschalk Macdonald en bevrijdde Silezie v.
d. vijand. Vergeefs poogde Napoleon in persoon d. ouden held in zijn zegevierenden loop
to stuiten. Blucher drong in d. Lausnitz immer
voorwaarts, trok 3 Oct. 1813 d. Elbe over, behaalde 16 Oct. bij MOckern een volkomen
overwinning op maarschalk Marmont en had,
vereenigd met d. Kroonprins v. Zweden, op
18 Oct. een aanmerkelijk deel a. d. overwinning bij Leipzig; hij was d. eerste, die op
19 Oct. deze stad met zijn troepen binnendrong. Zijn snelle bewegingen en zijn manier
v. aanvallen hadden hem bij d. Russen d.
bijnaam v. maarschalk Voorwaarts verschaft,
die v. nu af zijn eeretitel was.
Op 1 Jan. 1814 trok hij met zes korpsen
over d. Rijn; hij bezette Nancy, won 1 Febr.
d. slag bij in Rothiere en drong tot in d.
nabijheid v. Parijs door. In d. loop dezer
maand behaalde Napoleon weder eenig voordeel, waardoor Blttcher genoodzaakt werd
naar Chalons terug to trekken ; doch in 't
begin v. Mrt rukte hij weder voorwaarts en
opende hij door zijn beslissende zogepraal bij
Laon voor d. verbondene mogendheden d.
weg naar Parijs. d. Bestorming der hoogten
v. Montmartre bekroonde d. groote daden v.
dezen veldtocht on op 31 Mrt 1814 trokken
d. Pruisen Parijs binnen. BLUCHER zelf werd
door een oogziekte verhinderd daarbij to zijn.
d. Koning v. Pruisen verhief hem tot prins
v. Wahlstadt met een daaraan ge6venredigd
inkomen; versch. Europeesche monarchen
eerden zijn verdiensten door ordeteekenen en
in Engeland, waarheen hij zich in Juni met d.
verbonden vorsten begat, werd hij met eerbied on onderscheiding ontvangen on in
Oxford plechtig tot doctor in d. rechten benoemd. Toen Napoleon in Mrt 1815 to Cannes
landde, aanvaardde BlUcher andermaal 't opperbevel over 't Pruis. leger; hij voerde 't naar
Z.-Nederland. Op 15 Juni drong Napoleon zich
tuss. d. legers der verbonden mogendheden,
die zich nog niet hadden vereenigd. Blucher
werd d. volgenden dag bij Ligny teruggeslagen en kwam door d. val v. zijn sneuvelend paard in groot gevaar krijgsgevangen
to worden. Onmiddellijk herzamelde en ordende
hij zijn troepen on met ongelooflijke snelheid
voerde hij ze zoover Noordwaarts, dat hi) om
't Frans. leger heen Waterloo kon bereiken,
waar d. Engelschen on Nederlanders tegen d.
overmacht kampten. Hij kwam daar tegen d.
avond v. 18 Juni op 't hachelijkst oogenblik
en zond zijn vermoeid yolk in 't vuur. Pit
onverhoedsch optreden besliste 't lot v. Napoleon. BLUCHER vervolgde 't vluchtend Fransche leger, sloeg d. aangeboden wapenstilstand
af en trok ten tweedenmale Parijs binnen.
Ter vergelding voor zijn doortastend handelen ontving Bliicher v. zijn Koning eon
opzettelijk voor hem ingesteld ordeteeken,
bestaande in een ijzeren kruis met gouden
stralen omgeven. Na d. vrede to Parijs yestigde hij zich op zijn landgoederen in Silezi6
en stierf daar, 12 Sept. 1819. Blucher had in
1815 reeds 't plan, dat eerst in 1871 is door-
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gevoerd : Frankrijk Elzas-Lotharingen te ontnemen. Hij was dus lang niet tevreden over
41. vredesvoorwaarden en had in 't algemeen
niet veel op met d. diplomatie. Aan tafel bij
Wellington stelde hij d. toost in: „Wat door
't slagzwaard is verworven, worde door geen
pen bedorven!" Hij was krijgsman, ruw en
weinig beschaafd, maar openhartig, krachtvol
, en standvastig; zip gloeiende zucht voor d.
verlossing v. Pruisen en zijn onwankelbaar
.doorzetten om dat doel te bereiken hebben
hem tot een der grootste holden v. Duitschland verheven. Hij is 't best geschetst door
Varnhagen von Ense Lebensbeschreibung
Bluchers" (Berl. 1827) en SchOning „Geschichte
des preuss. fUnften Husarenregiments mit
besonderer RtIcksicht auf Blucher" (Berl.
1843).
Bludow (DMITRI NIKOLAJEWITSJ, grant),
geb. in 1783, studeerde te Moskou en was
toen lid v. d. letterk. vereeniging „Arsamas".
Hij trad in Russ. staatsdienst, klom snel tot
d. hoogste rangen en gebruikte zijn invloed
om zijn Vaderland zegenrijke hervormingen
te geven en bovenal zijn hoofddoel : d. afschaffing der lijfeigenschap te bereiken. Hij was
eerst gezant te Londen, daarna staatssecretaris v. Keizer Nikolaas en minister v. Binnenl. zaken en Justitie. Inzonderheid won hij
't voile vertrouwen v. keizer Alexander II,
-die hem in 1861 tot voorzitter v. d. Rijksraad
, en tot minister-president verhief en zijn ontwerp tot opheffing der lijfeigenschap goedkeurde, zoodat BLUDOW 't genoegen smaakte
daartoe strekkende ukase op 2 Mrt 1861
mede te onderteekenen. In 1864 zond d. Keizer hem naar Rome, om met d. Paus over
concordaat te onderhandelen, maar BLUDOW
overl. op d. derden verjaardag der genoemde
ukase.
Bluffs zijn v. d. landzijde terrasgewijze
naar d. oever oploopende heuvelen a. d. linker- (Oost-) oever v. d. Mississippi tuss. NewQrleans in Louisiana en Memphis in Tennessee.
Zij schijnen steil uit 't water op te rijzen tot
-een hoogte v. 15 a 60 M. en dienen als merkteekenen voor d. riviervaart. Soms is er een
lage oeverstrook tuss. d. rivier en d. heuvelen.
Bluhme (CHRIST. ALB.), geb. 27 Dec. 1794
te Kopenhagen, trad in Deenschen staatsdienst,
werd in 1848 minister v. Koophandel en nog
in datzelfde jaar kabinetsecretaris des Konings.
Deze benoemde hem in 1850 tot Deensch vertegenwoordiger op d. conferentie tot afschafft:1g v. d. Sondtol. Hij wist met beleid 't oorlogzuchtig optreden der Vereen. Staten bij
dit vraagstuk of te wenden en 't zoo te bestieren, dat Denemarken met een afkoopsom
v. 35 millioen daalders werd schadeloos gesteld. Van 1851 tot 1856 was hij minister
en meestentijds minister-president. Hij handhaafde in d. moeilijken tijd v. d. Krim-oorlog
(1854 en '55) d. gewapende neutraliteit v. Denemarken. Zijn tegenstanders, die aansluiting
bij d. Westersche mogendheden hadden gewenscht, stelden hem in staat v. beschuldiging wegens d. hooge staats-uitgaven, doch
hij werd in 1856 glansrijk vrijgesproken. In
1864 kwam hij weder a. 't hoofd v. 't bewind
en hij overl. 16 Dec. 1866.
Blum (JOACHIM CHRISTIAN) was d. zoon V.
een gegoed koopman te Rathenau in d. mark
Brandenburg, waar hij 17 Nov. 1739 geb. werd.
Hij studeerde to Frankfort onder Baumgarten
en leefde in nauwe vriendschap met Abt en
Tollner. Na volbrachte studien keerle hij
naar zijn geboortestad terug zonder een bepaalden werkkring te kiezen, zoodat zijn
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medeburgers hem d. ledigganger noemden,
totdat hij hen door zijn uitmuntende „Spaziergange" verraste. Van dit werk verscheen
in 1785 d. derde druk. Verder schreef hij nog:
„Neue Spaziergange" (Leipzig, 1784); „Deutsches SprichwOrterbuch" (2 Bde, Leipzig,
1780-1782); „Sammtliche Gedichte" (Leipzig,
1776, 2 Thl.); „Neuere Gedichte" (ZUllichau,
1785) en „Das befreite Rattenau" (Schausp.,
Leipzig, 1775). Hij overl. 28 Aug. 1790.
Blum (KARL LUDWIG), geb. 25 Juli 1796 to
Hanau, studeerde in d. rechten, was v. 1826
t. '51 hoogl. in d. geschied. te Dorpat, yestigde zich daarna als privaat-docent teHeidelberg en stierf daar door een val op 28 Juni
1869. Hij schreef: „Heinrichs Dichten u. Trachten" (1819); „Klagen Griechenlands" (1822);
„Gedichte" (1853); „Ein Russ. Staatsmann"
(4 din, 1858) en „F. Lefort, Peter d. Groszen
Liebling" (1867).
Blum (ROBERT), geb. 10 Nov. 1807 to Keulen, werd tot een ambacht opgeleid en arbeidde
lang in ondergeschikte betrekking, maar gebruikte zijn vrije urea om zich op letterk.
studi6n toe te leggen. Hij schreef artikelen
in periodieke geschriften, trad in 1837 to Leipzig op als volksredenaar, stichtte in 1840 met
anderen d. Schiller-vereeniging. Meer en meer
bemoeide hij zich met staatkunde en nam hij
deel a. d. voiksbewegingen, die d. gebeurtenissen v. 1848 voorafgingen. Hij werd in 1847
tot lid v. d. gemeenteraad to Leipzig gekozen,
maar door d. hooge regeering niet toegelaten.
Toen d. volksgeest d. knellende banden brak,
werd hij 't middelpunt der Saksische beweging; hij stichtte 't „Vaterlands-verein", dat
spoedig 40 000 leden telde, werd vice-president
v. 't Voor-parlement en beheerschte d. heftige
partijen door zijn krachtige stem, zijn gloeiende
taal en zijn gevatheid. Nochtans was hij geen
republikein, hij streefde alleen naar constitutioneele vrijheid. Hierdoor kon hij a. d.
eischen der linkerzijde niet voldoen, die hem
fel aanviel, ja, belasterde. In Oct. 1848 werd
hij met FROBEL afgevaardigd naar d. gemeenteraad to Weenen. Hij streed daar to midden
v. 't vernielend kanon- on geweervuur der
Keizerlijke troepen op d. barricaden, maar
werd daarom in zijn hotel opgelicht, voor d.
krijgsraad gesteld en, niettegenstaande hij
zich op zijn onschendbaarheid als afgevaardigde v. d. Rijksdag beriep, op 9 Nov. 1848
gefusileerd. 't Verontwaardigde yolk bracht
voor zijn nablijvenden 40,000 thaler bijeen. —
Zijn zoon HANS B., geb. 8 Jun. 1841 to Leipzig,
studeerde daar in d. rechten en ontwikkelde
veel talent als reporter, als journalist on als
rechtsgel. en staatk. geschiedschrijver. Van
hem zijn o. a. „Dunkle Geschichten" (1874);
„Aus unseren Tagen" (2 dln, 1876); , R. Blum"
(1878) en „Die erste Frucht des deuts. Staatssozialismus" (1881).
Blum (JOH. REINH.), geb. 28 Oct. 1802 to
Hanau, studeerde to Heidelberg on to Marburg, was in Heidelberg hoogl. in d. delfstofkunde en overl. daar 22 Aug. 1883. Hij schreef:
„Lehrbuch der Oryctognosie" (4e dr. 1874);
„Lithurgik" (1840); „Grundzilge der Mineralogie" (1850); „Lithologie" (1860) on een uitgebreid werk: „Die Pseudomorphosen des Mineralreichs" (1847 t. 1879).
Blum (LODOISKA v.), geb. 25 Dec. 1842 op
't slot Catsjewitsj in Polen, heeft een groot
aantal romantische werken in 't Hoogd. geschreven, ten deele onder d. pseudoniem
ERNST V. WALDOW. d. Meest geachte harer
schriften zijn: „Maria v. Ungarn", een drama,
dat in Hongarije met bijval werd opgevoerd;
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schwarze lathe" (3 dln, 1868); „War's
ein Traum"; „Das Kreuz am Wog"; „Das
Leben der Armen"; „Hildegard"; „Strafloze
Verbrechen" en „Da,s Geheimnisz des rothen
Thurms" (1879).
Blumauer (ALoys) word te Steyer in Oostenrijk op 21 Dec. 1755 geb. en stierf in 1793
te Weenen. Door zijn parodie op d. „Aeneis"
vond hij als komiek en boertend dichter
grooten bijval. Hij teekende poetische caricatureni rijk a. spottend vernuft en koddige verdraaiingen, zooals die in zijn meeste gedichten
gevonden worden. In 't treurspel „Erwine von
Steinheim" (Weenen, 1780) toonde hij echter
ook een goed tooneeldichter te zijn. Blumauers
„Gesammelte Gedichte" kwamen in 1782 te
Veenen, een „Anhang" in 1783 en 1787 in
2 dln te Weenen in 't licht. Zijn gezamenlijke
werken zijn in 1801 te Leipzig in 8 dln uitgeg.
en meerm. herdrukt.
Blume of Bluhme (FRIED.), geb. 29 Jan.
1797 te Hamburg, studeerde te Gottingen,
Berlijn en Jena in d. rechten en werd bekend
als een der bekwaamste beoefenaars v. 't
Rom. recht. Hij was achtereenvolgend hoogl.
te Gottingen, te Halle en sedert 1842 te Bonn,
waar hij 5 Nov. 1874 overl. Van zijn werken
worden hier vermeld: „Encyklopadie der in
Deutschl. geltenden Rechte" (2 dln, 1847-1850);
„Die Gens Longobardorum" (2 dln, 1868-1874)
en „Zur Texteskritik des Westgothenrechts"
(1872).
Blumenau is d. naam v. twee steden. d.
Een ligt ben. Presburg en is vermaard door
d. overwinning der Pruisen op d. Oostenrijkers,
22 Juli 1866, ten gevolge waarvan keizer Frans
Jozef reeds d. volgenden dag d. Pruis. vredesvoorwaarden aannam. d. Andere is d. hoofdplaats eener kolonie v. denzelfden naam, die
door dr. BLUMENAU uit Rudolstadt gesticht is
a. d. Brazilische kust a. d. benedenloop der
riv. Itajahy. Er wonen ongeveer 10 000 Duitschers en 3000 inboorlingen en vreemdelingen.
Allen Leven v. d. handel en d. verbouw der
landsproducten, die bestaan uit een rijken
overvloed v. gewassen uit d. gematigde luchtstreek en uit d. keerkringslanden, want d.
bodem is vruchtbaar en d. wouden leveren
uitstekend timmerhout.
Blumenbach (JOH. FRIEDR.). Deze wjjsgeerige natuuronderzoeker werd 11 Mei 1752
te Gotha geb. Hij studeerde te Jena en Gottingen, waar hij in 1775 tot doctor in d. geneeskunde bevorderd, in 't volgend jaar tot
opziener v. 't kabinet v. nat. hist. der hoogeschool en in 1778 tot hoogleeraar in d. geneeskunde aangesteld werd. In 1783 deed hij een
wetenschappelijke reis naar Zwitserland en
later naar Engeland, waar d. vriendschap v.
d. natuurkenner Banks hem zeer te stade
kwam. Ruim 50 jaar was Blumenbach een
sieraad der GOttingsche hoogeschool; hij hield
daar bevattelijke, veel bezochte voorlezingen
over d. nat. hist., physiologie, osteologie,
vergelijkende ontleedkunde, ziektekunde en
geschiedenis der geneeskunde. Over deze
wetenschappen heeft hij uitmuntend en bondig geschreven en deze schriften, die door
Meuser in zijn „Gelehrtes Deutschland" worden opgegeven, dragen 't kenmerk v. zijn
eigendommelijk genie en werden meerendeels
versch. malen herdrukt. Merkwaardig zijn
bovenal zijne onderzoekingen over d. versch.
menschenrassen. Van zijn meesterlijk, doch
thans verouderd „Handbuch der Naturgeschicht e" verscheen in 1830 d. 12e uitgave.
Onder Blumenbachs werken zijn d. voorn.
,Handbuch der vergieichenden Anatomie und
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Physiologie" (3e uitg. 1824); „Collectio cramorum diversarum gentium" (Decad. 7 Gott.
1790-1828) en „Institutiones physiologicae"
(4e uitg. 1821). Blumenbach overl. 22 Jan. 1840.
Zijn rijke verzamelingen, vooral v. schedels,
worden slechts gedeeltelijk te Gottingen bewaard.
Blumenhagen (PHIL. WILH. GEORG. AUG.)
werd 15 Febr. 1781 to 'Hannover gob., studeerde to Erlangen en Gottingen in d. geneeskunde en word directeur v. 't politie-hospitaal en tooneelarts in zijn vaderstad. Als
geneesheer heeft hij zich echter minder bekend
gemaakt dan als letterkundige; zijn historische novellen zijn niet zonder verdiensten,
wel wat langwijlig, doch rijk in fantasie,
wereld- en menschenkennis. Zijn stijl is gekuischt, doch 't ontbrak hem a. diepte. Zijn
voorn. schriften zijn: „Freia, Dichtungen"
(Erfurt, 26 dr. 1810); „Deutscher Bilrgersinn"
(Hannover, 1813); „Diokles, Legende" (Berlin,
1814); „Die Slacht bei Thermopyla, Trag."
(Hannover, 1814); „Akazienbliithen" (ibid. 1815);
„Simson, Drama" (ibid. 1816); „Gedichte" (2 dln,
2e dr. 1826) ,Der Mann und sein Schutzengel"
(Leipzig, 1823); „Novellen und Erzahlungen"
(4 dln Hannover, 1827); „Neuer Novellenkranz"
Braunschw. 2 dln, 1830) en „Der Naturfreund"
(Berlin, 1830).
Blumenthal (LEONHARD v.), geb. 30 Juli
1810 to Schniedt a. d. Oder, trad in Pruis.
krijgsdienst en klom snel in rang, zoodat hij
in 1851 luit.-kol. on adjudant v. prins Friedrich
Karl was. In d. oorlog v. 1863 tog. Denemarken
en v. 1866 tog. Oostenrijk was hij chef v. d.
generalen staf. Zoo ook in d. oorlog tegen
Frankrijk v. 1870 en '71. In d. hachelijken
strijd bij Pont-a-Mousson verwierf hij lauweren ; 't ijzeren kruis, 't commando over 't vierde
legerkorps on een dotatie v. 150 000 thaler
strekten tot erkenning zijner diensten.
Blumenthal (oscAR), geb. 13 Mrt 1852 te
Berlijn, studeerde daar en to Leipzig in d.
letteren. Hij word een vruchtbaar schrijver,
reeds jong stichtte hij d. tijdschriften: „Deutsche Dichterhalle" en „Neue Monatshefte fiir
Dichtung u. Kritik" en sedert 1875 belastte
hij zich met d. tooneelcritiek in 't „Berliner
Tageblatt". Van zijn romant. en dichterl. werken kunnen hier slechts genoemd worden:
„Vom Hundertsten ins Tausendsten" (1876);
„Auf der Mensur" (1878); „Bummelbrief" (1880);
„Von den Bank der SpOtter" (1884); nAufrichtigkeiten" (1887) ; d. blijspelen „Die Philosophie
P
des Unbewuszten" en „Die robepfeil"
(ook
in Nederland met veel bijval ten tooneele
gebracht) en d. tooneelspelen: „Ein Tropfen
Gift" on „Der schwarze Schleier".
Blumer (JOH. JAK.), geb. 29 Aug. 1819 to
Glarus in Zwitserland, studeerde a. versch.
Zwits. on Duits. universiteiten in rechtsgeleerdheid on geschiedenis. Hij bekleedde daarna
versch. rechterl. betrekkingen on was v. 1848
t. 1874 bijna voortdurend lid, vaak voorzitter
v. d. Zwits. raad der Standen. Hij redigeerde
d. „Glarner Zeitung", 't „Urkundenbuch" en
stichtte in 1863 't Historisch Genootschap. Zijn
hoofdwerken zijn: „Staats- u. Rechts-geschichte
der schweiz. Demokr." (2 dln, 1850—'66) en
„Handbuch des schweiz. Bundes-staatsrechts"
(2 dln, 1864). Hij overl. 12 Nov. 1874.
Blumhardt (CHRIST. GOTTLIEB), geb. 29
Apr. 1779 to Stuttgart, overl. to Basel 19 Dec.
1838, was d. stichtor v. 't Zendelinggenootschap
to Basel. Hij redigeerde tot bevordering daarvan 't „Missions-magazin" en d. „Heidenboten"
en schreef „Allgem. Missionsgeschichte" (5
dln, 1828-1837).
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Blii.rnlisalp is een indrukwekkend berggevaarte in 't Berner Oberland, 16 KM. t. Z.
v. 't Thilner-weer. 't Bestaat grootendeels uit
Jurakalk, is a. d. Zuidzijde steil, a. d. Noordzijde beklimbaar en heeft een tiental toppen,
die 3500 b, 3600 M. hoog zijn.
.Bliin2ner (HEINRICH), geb. 18 Oct. 1765 te
Leipzig, studeerde daar in d. rechten en in d.
wijsbegeerte, zette zich er als docent neder,
werd 1794 raadsheer en klom op tot Saksisch
eerste hofsgerechtsraad. Hij muntte uit door
grondige geleerdheid, een scherpzinnig oordeel en goeden smaak. Zijn voorn. schriften
zijn: „Ueber die Medea des Euripides" (Leipzig, 1790); „Handworterbuch fiber die schonen
Kiinste" (gemeenschappelijk met Grohmann,
Leipzig, 1795. 2 din); Die Rache, Trauersp."
(1794) en „Ueber die Idee des Schicksals in
den Tragodien des Aeschylos" (Leipzig, 1814).
Bliirnner (nueo), geb. 9 Aug. 1844 to Berlijn, studeerde a. versch. Duits. universiteiten
en werd in 1877 hoogl. to Zurich. Hij heeft
veel belangrijke werken over letterk. en
oudheidk. geschreven, o. a. „De locis Luciani
ad artem spectantibus" (1866); „Die gewerbliche Thatigkeit der klassischen Volker"
(1869); „Lessing's Laokoon" (2e dr. 1879); een
bewerking v. Hermann's „Griechische Privataltertilmer" (1883) en „Das Kunstgewerbe im
Altertum" (2 din, 1885).
13/tuziroder (AUG. FRIEDR. v.), geb. 2 Aug.
1776 to Gehren in Thuringen, studeerde to
Jena eerst in theologie, maar later in wiskunde on trad in 1798 in d. krijgsdienst. Hij
werd in 1802 krijgsgevangen bij d. Franschen,
in 1812 bij d. Russen, maar was steeds in rang
geklommen, zoodat hij in 1814 on '15 als luit.kolonel tegen Napoleon streed. Na d. oorlog
werd hij gouverneur v. d. Erfprins v. Schwarzburg-Sondershausen. Hij overl. als landraad
op 14 Juni 1860. Hij schreef in po6zie en proza,
o. a. ,,Gedichte" (2e dr. 1822) en „Gott, Natur
u. Freiheit."
Bluntschli (JOH. KASPER), geb. te Zurich
in 1808, studeerde a. versch. Duitsche universiteiten en werd in 1836 hoogl. in d. rechten
to Zurich. Hij mengde zich in d. staatk. twisten
v. zijn vaderland, vormde een zoogen. liberaal-conservatieve partij, werd voorzitter v.
d. Grooten Raad on schreef zijn partijschrift:
„Psychologische Studien fiber Staat u. Kirche"
(Zilrich, 1844). Toen zijn streven geen ingang
vond, nam hij een professoraat aan to Munchen in 1847 en toen ook daar zijn beginselen
tegenkanting ontmoetten, werd hij hoogl. to
Heidelberg. Hij ijverde in zijn nieuw vaderland voor vrijzinnige hervormingen, voor d.
aansluiting bij d. Noord-Duitschen bond en
voor 't nationaal-liberalisme in Duitschland.
Als vice-president de l'institut de droit international zond hij in 1880 a. d. Pruis. veldmaarschalk VON MOLTKE 't „Handbuch der
Gesetze filr den Krieg zu Lando", waarop
VON MOLTKE in zijn antwoord d. oorlog noemde
„Eon element der verordening van God". BLUNTSCHLI overl. to Karlsruhe 21 Oct. 1881. Als
leider v. staatk. partijen heeft hij niet veel
tact on doorzicht geteond, maar als rechtsgeleerd schrijver staat hij hoog. Zijn voorn.
werken zijn: „Deutsches StaatswOrterbuch" (11
din, 1851—'70); „G.eschichte des allgem. Staatsrechts V. der Politik" (2 din, 1864); „Das moderne Kriegsrecht" (2e dr. 1874); „Deutsche
Staatslehre" (1874); „Politik als Wissenschaft"
(1876) on „Beuterecht im Krieg u. Seebeuterecht" (1878).
Bluschmiddelen, Zie Brand.
Blusse (ABRAHAM), geb. 16 Febr. 1726 to
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Dordrecht en daar 4 Febr. 1808 overl., heeft d.
grond gelegd tot een vermaarden boekhandel
en was tevens een goed dichter; o. a. gaf hij
in 1784 onder d. titel Jets dichtmatigs" een
bundel godsdienstige bespkgelingen, die door
Witsen Geysbeek in zijn Woordenboek zeor geprezen wordt.
Blusse (ABRAHAM) leinzoon v. d. vorige,
D ordrecht, studeerde to
geb. 8 Oct. 1772 to D
Leiden in d. godgeleerdheid, doch oefende zich
tevens in d. oude letterkunde en geschiedenis,
blijkens zijn critisch-philologisch specimen
„Observationes in Euripidis Hippolytum." Na
volbrachte studio keerde hij in 1795 naar d. ouderlijke woning terug en nam hij d. redactie V.
d. „Dordsche Courant" op zich. Drie jaar later
werd hij, op uitnoodiging v. Luzac, redacteur
der „Nouvelles politiques", een vrijzinnig blad,
dat 5 Oct. 1804 door 't Staatsbewind der Bat.
Republiek geschorst word; hierop aanvaardde
hij d. redactie v. 't wetenschappelijk gedeelte
v. 't „Journal politique", dat in 1807 door
koning Lodewijk aangekocht werd. In 1815
werd hij benoemd tot schoolopziener in 't
tweeds district v. Z.-Holland en secretaris
der commissie v. onderwijs in die provincie,
welke betrekking hij dertig jaar met ijver en
succes bekleed heeft. Behalve 't bovengen.
heeft hij . geen ander geschrift uitgeg. dan een
redevoermg, getit.. „Cicero's Laelius, over de
vriendschap", die in 't 3e deel der „Mnemosyne v. Tydeman en Van Kampen is opgenomen. Hij overl. 3 Dec. 1850.
geb. 11 Mrt 1824 to
.Bliithner (FERD.
Falkenhain in Pruis. Saksen, stichtte in 1853
to Leipzig een pianofabriek met geringe middelen, maar voerde die op tot een der grootste
inrichtingen der wereld, waar 500 werklieden
jaarlijks over d. 2000 instrumenten vervaardigen, die door sierlijkheid v. vorm, volheid
v. toon on lichten aanslag uitmunten. BlUthner
vond daartoe versch. verbeteringen uit. Hij
schreef in 1872 een Handbook voor d. bouw
der pianoforte.
Blyenburg hest een aanzienlijk geslacht
to Dordrecht, dat sedert d. 13e eeuw voortreffelijke krijgs- on staatslieden, geleerden en
dichters heeft opgeleverd. Tot d. krijgslieden
behooron: SOETEMAN V. BLYENBURG, die deel
nam a. d. slag op d. Gouwe in 1304; HEYMAN
V. BLYENBURG, die zich onderscheidde gedurende 't beleg v. Dordrecht in 1418; CORNELIS
V. BLYENBURG, die in d. oorlogen tuss. Holland
on Gelderland in 't midden der 15e eeuw
room verwierf.
Als staatslieden hebben zich bekend gemaakt : ADRIAAN V. BLYENBURG, „gecommitteerd in versch. treffelijke commission in Holland," tegenwoordig bij d. afstand v. Karel V a.
Filips II. Zijn zoon ADRIAAN, geb. 1532, hoer V.
Schobbeland, was waardijn der grafelijkheidsmunt v. Holland, commissaris-generaal v. 't
krijgsvolk der Vereenigde Nederlanden, geheimraad V. prins Willem I, die hem belangrijke commission opdroeg. Hij behoorde tot
d. bevrijders v. 't Vaderland in 1572 on 1573
on stierf 28 Mei 1582. ADRIAAN V. B., in 1589
geb., en diens zoon v. denzelfden naam hebben
't Vaderland belangrijke diensten bewezen.
Als Lat. dichters hebben DAMAS en ADRIAAN
V. B. zich onderscheiden. Van DAMAS, zoon v.
HEYMAN V. BL., in 1558 geb., heeft men : ,Cento
ethicus, ex ducentis poetis hinc inde contextus,
juventutis maxims institutioni accommodatus" en „Veneres Blyenburgicae, sive Amorum
hortus, in quinque areolas divisus at fragrantissimis CXLVIII celeberrimorum poetarum
flosculis refertus" (Dordraci, 1600). ADRIAAN
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geb. in 1560, studeerde te Leiden, bereisde Italie en Frankrijk en zette zich te
Dordrecht neder, waar hij zich geheel a. d.
letteren wijdde en met voorn. letterkundigen
in briefwisseling trad. Als dichter heeft hij
zich verdienstelijk gemaakt door een thans
.zeldzamen bundel, getiteld: „Poomata" (Lugd.
Bat. 1588). Deze bevat „Parentalia, odae, elegiae en carmina adoptiva"; sommige dezer
gedichten zijn ook bij Gruterus, Del. te vinden.
Zie over d. leden der familie Blyenburg, die
zich jegens 't vaderland en d. letteren verdienstelijk gemaakt hebben ,,Adriani Blyenburgi ad diversos epistolae ineditae, edidit,
commemorationem meritorum gentis Blyenburgicae in patriam literasque et annotationes adjecit Dr. G. D. J. Schotel" (Hagae
Lipsiae, Parisiis, 1843).
Blyth (ROBERT), geb. in 1750 en in 1783 te
Londen overl., was een graveur. Zijn werken
zijn vol geest en uitdrukking, maken veel
effect en zijn meest naar d. heerlijke teekeningen v. J. Mortimer geheel in d. geest der
origineelen vervaardigd. Behalve deze platen
heeft hij ook naar andere meesters gegraveerd.
B-mol is in d. muziek d. mineurtoonschaal,
die 't naast verwant is a. d. majeur-schaal v.
des, d. w. z. evenals deze vijf mollen tot
voorteeken heeft. d. B-mol schaal is n.l. klimmend: bes, c, des, es, f, ges, as, bes, dalend:
bes, as, ges, f, es, des c, bes, en d. toonaard
klinkt als volgt:

V. B.,

Bo (LEON. LOD. DE), geb. 27 Sept 1826 te
Beveren in W.-Vlaanderen, trad in d. geestelijken stand en werd professor in d. rhetorica
in 't college s. Louis te Brugge. Behalve eenige
Fransche geschriften gaf hij in 't licht: „WestVlaamsch Idioticon" (1870 t. 1873) en „Gedichten" (1873).
Boa, Zie .Reuzenslang.
Boabdil, eigenlijk Aboe Aboellah, laatste Moorsche koning v. Granada, stond in
1481 tegen zijn vader Mulei Hassan op, verdreef dezen en nam d. titel v. koning aan.
Door Ferdinand v. Arragon en Isabella v.
Castile overwonnen, geraakte hij gevangen.
Hij herkreeg d. vrijheid op zeer vernederende
voorwaarden en vatte toen weder d. wapenen
tegen zijn vader op. Wreedheid en dwingelandij vervreemdden hem v. zijn onderdanen;
Ferdinand v. Arragon trok opnieuw tegen
hem op, veroverde Granada en Boabdil moest
naar Afrika d. wijk nemen (1492). Hij streed
daar voor d. Koning v. Fez tegen dien v.
Marokko en sneuvelde daarbij.
Boak of Bock (HIERONYMUS), genoemd
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TRAGUS, geb. in 1498 te Heidesbach bij Tweebruggen, was d. beroemdste „Krautermeister"
(Kruidkundige) v. zijn tijd. Hij was opziener
v. d. vorstelijke tuinen, daarna predikant en
arts te Hornbach in Wasgau. Hij omhelsde d.
protestantsche leer en overl. in 1554. d. Eerste
uitg. v. zijn „Kramterbuch", waarin namen
en eigenschappen der hem bekende planten opgegeven zijn, dagteekent v. 1546 (te
Straatsburg).
Board is een Eng. woord, dat eigenl. plank
of tafel beduidt en overdrachtelijk d. personen, die om een tafel gezeten zijn, alzoo d.
medeleden v. een raad of kamer, Misr. Board
of trade = kamer v. Koophandel, Board of directors = bestuursleden v. een maatschappij. Een
boardinghouse is een huffs, waar men kost en
inwoning kan erlangen.
Boas (EDUARD), geb. 18 Jan. 1815 to Landsberg a. d. Warthe, wijdde zich a. letterk.
studien, bereisde een groot deel v. Europa,
schreef een aantal gedichten, romans en reisverhalen en overl. in zijn geboorteplaats in
Juni 1853. Behalve vele studien over Schiller en Goethe schreef hij: „Reisebliithen aus
der Oberwelt, — aus der Unterwelt, — aus
der Sternenwelt"; „Des Kriegscommissars
Pipitz' Reise nach Italien" (4 dln, 1841) en
„Pepita" (1844).
Boaz, d. zoon of kleinzoon v. Salmon en
Rachab, uit d. stam v. Juda, huwde met Ruth;
Koning David was hun achterkleinzoon.
Bobbio is een distr.-hoofdst. in d. Ital.
prov. Pavia ter plaatse, waar d. Bobbio in d.
Trebbia valt. Er zijn nog geen 5000 inw.,
maar in 612 stichtte s. Columbanus hier een
abdij, wier boekeri,j 700 handschriften bevatte,
die voor 't meerendeel naar 't Vaticaan zijn
overgeplaatst. Niebuhr, Peyron en Mai ontdekten hier bijna al d. door hen beschreven
palimpsesten (zie dat woord).
Bober (d.) is een linkertak v. d. Oder, ontspringt op 't Reuzengeb. bij Landshut, stroomt
in d. bovenloop door nauwe dalen, ontvangt
veel beken en stroomt dan door d. vlakte
na een loop v. 35 geogr. mijl in d. hoofdrivier.
Boblaye (EMILE LE PUILLON DE), een verdienstelijk Fransch aardrijkskundige, geb. 17
Nov. 1792, studeerde a. d. Polytechn. school
te Parijs. Bij opmetingen in Bretagne trokken
d. eigenaardige rotslagen daar zijn aandacht;
hij onderzocht ze en schreef er een zaakrijk
werk over in 1826. Tot 1829 arbeidde hij a. d.
topographie v. Midden-Frankrijk en reisde
toen naar Morea om dit in kaart to brengen,
waarbij hij gelegenheid vond voor Bory's
„Beschrijving v. Griekenland" 't geologisch
gedeelte on een geologische kaart to vervaardigen. In 1838 vinden wij hem in Algerie
bezig met trigonometrische opmetingen, in
1839 met d. Hertog v. Orleans bij d. IJzeren
poort a. d. Donau en in 1840 werkzaam bij d.
generalen staf in Frankrijk met d. rang v.
majoor. Hij overl. 4 Dec. 1843, een belangrijk
werk over Frankrijks financien nalatende.
Boblinger (MATTHAEUS SOMMERMANN), to
BOblingen of volgens eenigen to Esslingen
geb., behoort onder d. grootste meesters v.
d. Duitschen bouwstijl uit d. laatste helft
der 15e eeuw. Zijn vader Hans BOblinger,
insgelijks een bekwaam bouwmeester, liet 't
merkwaardig handschrift na „Ein Steinmetzenbuchlein" (1435), dat thans in d. verzameling v. M. v. Ruder te Bamberg berust on
een belangrijke bijdrage tot d. kennis v. d.
Oud-Duitschen bouwstijl bevat. Waarschijnlijk
is hij d. stichter v. d. door Matthaeus vol-

BOB.

142

bouwde Vrouwenkerk te Esslingen. Aan d.
linker-zuil bij d. hoofdingang dezer kerk staat:
„Hie ligt begraben Hans BOblinger, Meister
des gedenket durch Got". Sedert
es
Il
1463 zette MATTHAEUS gedurende vele jaren d.
bouw der hoofdkerk to Ulm voort. In 1492
vielen er echter gedurende d. dienst eenige
steenen uit 't hooge torengewelf der kerk en
men vreesde voor d. instorting v. d. toren,
die reeds bjjna 80 M. hoog was. Uit vroes voor
d. woede v. 't yolk vluchtte d. bouwmeester
on d. raad der stad bande hem voor eeuwig
uit 't land. Deze meester heeft ook d. voormaligen Oelberg to Ulm gebouwd en er in
1474 zelf steenen voor gehouwen, zooals uit
't nog bestaande bijschrift der planteekening
to zien is. Te Esslingen heeft hij ook d. thans
niet meer bestaande hospitaal-kerk gebouwd
en to Frankfort a. d. Main gewerkt, zooals
uit d. rekeningen der Hoofdkerk v. 1483 to
zien is.
Bobroeisk is een sterk bovestigde stad
met 55 000 inw. in 't Russ. gouvernement
Minsk a. d. Bobroeja, een tak v. d. Beresina,
voor stoombooten bevaarbaar. Er wordt levendige binnenl. handel gedreven on er zijn goede
inricht. voor onderwijs.
Bo cage (PAUL), geb. to Parijs in 1824, studeerde a. 't college Louis le Grand en ontwikkelde zich tot een vruchtbaar schrijver.
Hij le verde vele drama's in samenwerking
met andere auteurs, o. a. met Octave Feuillet,
schreef feuilletons in 't dagblad „Mousquetaire", dat hij redigeerde, on romans, zooals :
Les puritains de Paris" (5 dln, 1860); „La
duchesse des Mauves" (4 dln, 1860); Fragon
et Cie" (5 din, 1861) on „Christian de Sauveterra" (5 dln, 1862).
Bocanegra (DON PEDRO), genoemd Athanasis, geb. in 1636, was leerling v. Alonzo
Cano on word in 1676 hofschilder v. Karel II.
Hij werkte to Sevilla on to Madrid, maar
maakte zich door zijn overdreven ijdelheid
vele vijanden on haalde zich vele avonturen op d. hals,waaraan zijn dood in 1688
toe to schrijven is. Doze bekwame meester
muntte uit door stoutheid v. opvatting. Hij
heeft zijn koloriet door 't bestudeeren der
werken v. A. Van Dijk on P. da Moya veel
verbeterd. Hij volgde d. eerste zoo bedriegelijk na, dat men in zijn schilderij „'t Sterven v. Christus", dat in d. hoofdkerk zijner
geboorteplaats Granada berust, een schilderij
v. dien meester waant to zien. Eenige zijner
werken zijn to s. Petersburg; to Parijs is een
„Laatste oordeel" v. hem.
Bocanegra (moRmo) is een der bouwmeesters, a. wien Genua d. belangrijkste
bouwwerken to danken heeft. Omstreeks 1275
begon hij 't bouwen der havenhoofden on
waarschijnlijk heeft hij ook 't tuighuis gebouwd. In 1300 vergrootte hij d. haven der stad.
13occaccino (RoccAccio) was historie-schilder to Cremona, volgens Vasari in 1482 gob.
en in 1540 overl. Zijn stijl is eigendommelijk,
hoewel soms naar dien v. Perugino zweemende, waarom men gelooft, dat hij een leerling v. dezen meester was, althans hem vlijtig
bestudeerd heeft. Lanzi zegt, dat hij zijn samenstellingen niet zoo goed schikte, d. wezenstrekken minder aanvallig maakte en 't effect
minder in acht nam dan die meester, maar
rijker in kleederdrachten was, moor kleur in
zijn schilderijen bracht, 't gebarenspel levencliger uitdrukte en ook harmonisch 't landschap en d. gebouwen voorstelde. Menige
figuur in zijn stukken is echter met kleederen
overladen, niet slank genoeg en to ruw voor-
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gesteld. Girofalo was zijn leerling, totdat daze
in 1500 naar Rome vertrok. In d. Dom to Cremona vindt men veel fresco's v. Boccaccino,
tooneelen uit 't leven v. Maria on Christus
voorstellende. Onder deze roemt men „d. Geboorte der H. maagd" on „Christus onder d.
leeraars der kerk", in 1518 vervaardigd. Een.
Madonna in s. Vicenzo is in d. stijl v. Perugino geschilderd. — Zijn zoon on leerling
CAMILLO BOCCACCINO, in 1511 geb. on in 1546.
gest., wordt door Lanzi voor 't grootste genie
uit d. school v. Cremona gehouden. Naar d.
grondregelen zijns vaders schiep hij zich een
krachtigen on bevalligen stijl. Lomazzo zegt,
dat hij scherp v. teekening was, doch een
groot kolorist on een voorbeeld in d. bevalligheid, waarmede hij 't licht op d. voorwerpen deed vallen. Men vindt zijn werken in
d. kerken zijner geboorteplaats. In d. koepel
der kerk v. s. Sigimund zijn ,d. vier Evangelisten" on daarvan is s. Johannes beroemd
om d. teekening en d. juistheid der verkortingen. Even beroemd is zijn „Opstanding v.
Lazarus" on zijn „Echtbreekster voor Christus",
waarbij een schaar engelen voorkomt, die
schijnen to leven. In d. galerij to Florence is
zijn door hem zelf geschilderd portret. d.
Laatste v. dit geslacht was FRANCISCO BOCCACCINO, die in 1750 in hoogen ouderdom overl.
Deze bezocht to Rome d. school v. Brandi,
daarna die v. Maratti on nam een stijl aan die
meer voor galerijen dan voor kerken geschikt
was. Hij behandelde gaarne onderwerpen nit
d. fabelleer on oefende zich naar Albani. Te
Cremona vindt men altaar-stukken v. dezen
meester, die ook al-fresco schilderde. Zulk een
vindt men in 't paleis Lodi to Cremona, dat
Jupiter, Hercules on Minerva voorstelt.
.Boccaccio (GIovANNI), d. beroemde schrijver v. „Decamerone", was d. natuurlijke zoom
v. een Florentijnsch koopman en werd in
1313 to Parijs of to Florence gob. Zijn familie
stamde uit Certaldo in Toscane, waarom hij
zich „da Certaldo" noemde. Zijn vader bestemde
hem voor d. handel, doch hij gevoelde meer
smaak voor d. letteren en zucht to Napels
omgang met d. geleerden, die daar a. 't hof
v. koning Robert verkeerden. Zijn vader gal
eindelijk toe a. zijn zucht voor d. wetenschappen on liet hem studeeren in 't kanoniek
recht. Wijl d. rechtsstudie hem even weinig
toelachte als d. handel, gaf hij zich geheel a.
zijn neiging tot d. letteren over. Hij dichtte
in 't Latijn on Italiaansch, doch voornamelijk
slaagde hij in 't proza. Zijn gemakkelijkheid
en sierlijkheid v. stijl maakten hem tot een
der eerste prozaschrijvers v. Italia. Met Petrarca was hij reeds voor 1350 bevriend, die
hem als een der geleerdste mannen v. zijn
tijd eerde. Na zijns vaders dood, in 1348, vestigde hij zich to Florence, waar men hem
diplomatische zendingen opdroeg. Hij was in
1350 gezant to Ravenna, in 1351 to Padua om
a. Petrarca d. opheffing zijner ballingschap
to boodschappen, en bij Lodewijk v. Brandenburg om diens bijstand tegen d. Visconti in
to roepen. In 1353 on 1354 was hij gezant te
Avignon bij pans Innocentius VI en later to
Rome bij paus Urbanus V. Zijn werken schreef
hij meest op zijn landgoed bij Certaldo. In
1373 werd hij to Florence tot hoogl. aangesteld, bepaaldelijk om d. gedichten v. Dante
to verk1aren, kort daarna overl. hij (21 Dec.
1375).
Boccaccio's werken zijn: „Origine, vita e
costumi di Dante Alighieri"; „Commento sopra
la commedia di Dante"; „De Genealogia Deorum"; „De montibus, silvis, fontibus, lacubus
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et fluminibus" (een woordenboek); „De casibus virorum et feminorum illustrium"; „De
claris nauliebribus", d. „Teseide", 't eerste
gedicht in Ottave rime, a. Fiametta (eigenlijk
prinses Marie, dochter v. kon. Robert v. Napels)
toegewijd; d. „Amorosa Visione"; Filocopo
Ovvero amorosa fatica" (behelzende d. geschiedenis v. Floris en Blancefloer); „Amorosa Fiammetta, Nimfali d' Ameto, Ii Filostrato" en „Il corbaccio". Zijn hoogsten roem
heeft hij to danken a. zijn „Decamerone", voor
d. koningin Joanna v. Napels geschreven, een
verzameling v. ruim honderd verhalen. Dit
work is in vele talon overgezet. Onder d.
bests uitgaven rekent men die v. Poggiali
(in 4 dln, Livorno, 1789—'90); die to Pisa (in
4 dln, 1816); die v. Biagoli (met comment. in
5 dln, Parijs, 1823) en die v. Ugo Foscolo
(London, 1825). Moutier gaf d. „Opere complete di Boccaccio" uit in 17 dln, te Florence,
1827.
Boccage (MARIE ANNE PIQUET DU), eon
beroemde Fransche dichteres en lid v. versch.
academien, werd 22 Oct. 1710 te Rouaan gob.
en overl. 8 Aug. 1802. Hare opvoeding had zij
in 't klooster l'Assomption to Parijs ontvangen, waar zij reeds een gunstigen aanleg voor
d. dichtkunst toonde. Zij huwde, maar verloor reeds vroeg haar echtgenoot. In 1746
verscheen haar eerste dichtstuk, getiteld d.
„wederkeerige waardij der Kunsten en Wetenschappen", dat bij d. academie to Rouaan d.
prijs wegdroeg. Hierop beproefde zij een navolging v. 't „Verloren Paradtjs" en v. „d.
Dood v. Abel" en gaf zij een treurspel ,d.
Amazonen" en 't dichtwerk „d. Colombiade"
in 't licht. Haar work werd uitbundig geprezen. „Forma Venus arte Minerva" was 't devies
harer bewonderaars, waaronder ook Voltaire,
Fontenelle en Clairvaut waren. Hare brieven,
op hare reis door Engeland en Holland geschreven, zijn echter haar belangrijkste work;
men kan daarin duidelijk d. indruk ontwaren,
dien zij op hare tijdgenooten maakte. Hare
werken zijn in vele talon overgezet.
Roccage (MANO21., MARIA BARBOSA), een Portugeesch improvisator, uit dezelfde familie
als d. vorige, word in 1766 to s. Ubes gob.
Hij trad in I. zeedienst, maar word, omdat
hij d. Minister beleedigd had, naar Goa gebannen. Hier vond hij eon beschermer in d.
koopman J. Pereira, zoodat hij zich geheel a.
d. dichtkunst kon wjjden. Hij sprak versch.
talon, was volkomen meester over d. versbouw en improviseerde vaak urea achtereen
voor een talrijk gehoor. Hij word echter
om zijn vrijzinnige godsdienstbegrippen vervolgd on gevangen genomen. Door tusschenkomst v. aanzienlijke vrienden ontslagen,
overl. hij in 1805. Van zijn gedichten zijn
6 dln uitgegev. onder d. titel „Obras poetical".
Bocca Tigris, d. i. „Muil des Tijgers",
heat een der monden, waardoor d. Parelrivier
bij Canton in zee loopt. d. Naam is ontleend
a. een voorgebergte op 't Tijger-eiland, dat
eenigszins op een tijgerkop gelijkt en dat ter
plaatse ligt, waar d. Parelrivier zich verdeelt.
d. Ingang v. d. Bocca Tigris, 4 K. M. breed,
wordt door batterijen op stoile rotsen verdedigd.
Boccardo (GiRoLAmo), gob. 16 Mrt 1829
to Genua, word daar hoogl. in d. staathuishoudkunde en lid v. d. Ital. Senaat. Hij
schreef vele statistische on economische werken, o. a. „Trattato teorico-pratico di economia politica" (3 dln); „Storia del commercio";
,,Dizionario dell' economia politica" (2 dln);
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„Corso di storia universals" (5 dln); „La natures
e l'uomo" en „La terra e la sua progressiva
conquista".
Boccherini (Lunn), in 1735 to Lucca gob.,
genoot 't eerste onderwijs in d. muziek v. d.
abt Vanucci on v. zijn vader, die hem vervolgens to zijner verdere opleiding naar Rome
zond, waar hij grooten room verwierf. Na.
genoegzame voorbereiding deed hij een kunstreis met zijn landgenoot F. Manfredi naar
Spanje, waar d. Boning hem met ear en geschenken overlaadde en hem bij d. academieaanstelde op voorwaarde, dat hij jaarlijks
negen composition zou leveren. Hij voldeed
hieraan tot zijn dood in 1805. Zijn compositi6n zijn 58 in getal en bestaan in symphonieen, sextetten, quintetten, quatuors, trio's,
duetten on sonaten voor viool, violoncello on
piano-forte. Behalve doze bestaan er nog
eenige ongedrukte quintetten on zangstukken
v. hem. Voor 't tooneel heeft hij niet gearbeid on voor d. kerkmuziek is onder zijn in
't licht verschenen stukken alleen een „Stabat
mater". Zijn adagio's . worden inzonderheid
bewonderd, maar zijn vaak moeilijk v. uitveering.
Bocchetta heat een enge, door schansen
verdedigde pas, die v. Lombardije naar Genua
loopt en in d. Oostenrijkschen Successie-oorlog, in 1746 en 1747, maar vooral bij d. inval
der Franschen tegen 't einde der 18e eeuw
't tooneel v. hevigen strijd is geweest.
Rocchi (ACHILLES), bijgen. Philerotes, een
grondig kenner der Grieksche en Hebreeuwsche taal, is voornamelijk bekend door zijn
plaatwerk en door zijn gedichten. Zijn plaatwerk is 't eerst to Bologna in 1555 en nog eons
in 1574 gedrukt. d. Platen zijn door J. Bonasone geteekend en gegraveerd, niet alle
even good, doch vele voortreffelijk. In d.
tweeds uitgaaf zijn d. platen door A. Caraccio
verbeterd, doch in weerwil v. d. groote verdiensten v. dozen kunstenaar geeft men d.
voorkeur a. d. eerste uitgave v. dit zeldzame work.
B occhus, vader en zoon, waren koningen
in Mauretani6; d. vader 'overdo zijn schoonzoon JUGURTHA. verraderlijk a. d. Romeinen
uit en kreeg daarvoor een deel v. Numidia
(106 v. C.); d. zoon streed tegen d. Numidischen koning Juba on mengde zich in d.
burgeroorlog tuss. Antonius en Octavianus.
Na zijn dood (33 v. C,) word zijn rijk een
Rom. wingewest.
B ochius (JOHANNES), 27 Juli 1555 to Brussel gob. en 13 Jan. 1609 overl., heeft grooten
room als Latijnsch dichter verworven. In
1587 verscheen v. hem: „Panegyrica duo in
Antverpiam sibi Regique restitutam"; in 1590
„Epigrammata funebria ad Chr. Plantini manes"; en in 1608 to Antwerpen "Ps
Davidis Heroica" en „Variae in Psalmis
almis observationes, physicae, ethicae, politicae et
historicae" met d. „Historia Davidica". Zijn
overige gedichten heeft Sweertius verzameld
en tegelijk met die v. zijn zoon uitgegeven
(Colon. 1615). Men vindt v. beiden vele gedichten in „Deliciae Poetarum Belgicorum".
B ochius (JOANNES ASCANIUS), zoon v. d.
vorige, door Moroni Bosch of Bocqui genoemd,
to Antwerpen gob., studeerde to Leuven en
to Orleans in d. rechtsgeleerdheid on reisde
daarna naar Itali6, maar stierf in d. bloei v.
zijn leven in Calabri6. Volgens F. Sweertius,
die zijn Lat. gedichten met die v. zijn vader
heeft uitgegeven, zou h, indien hij Langer
had mogen loven, zijn vader als dichter overtroffen hebben.
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Bochold is een heerlijkheid in Westfalen,
23 vk, geogr. mijl groot met 70 000 bew. Van
d. drie steden Bochold, Vreden en Stadtlohn
is d. eerste d. hoofdplaats met bijna 9000 inw.
en ruim 20 katoenfabrieken.
Bocholt ('RANS v.) was een graveur uit
't laatst der 15e eeuw, wiens werken 't karakter der school v. Van Eyck dragen. ltij
was in 't hertogdom Berg geb. en voorganger
v. I. Van Meckenen, die zich sommige gravuren v. Bocholt heeft toegeeigend door diens
naamcijfer F. v. B. op d. oorspronkelijke plaat
uit te schrappen en daarvoor zijne I. V. M.
in d. plaats te stellen, 'tgeen o. a. met „d.
Verzoeking v. s. Antonius" plaats had en op
d. plaat, die „Een vechtend soldaat" voorstelt,
zichtbaar is, waar men duidelijk kan. zien,
.dat d. B. in M. veranderd is. Bartsch beschrijft 38 platen v. hem, waarvan de onderwerpen meest a. d. gewijde geschiedenis ontleend zijn. d. Plaat, die Lucas en Maria voorstelt, is hoogst zeldzaam; er is een exemplaar
van in 't Dresdener kabinet v. gravuren.
Bocholts is een gem. in Nederl. Limburg
met ruim 1300 inw. Zij ligt a. d. Pruis. grens,
8 KM. t. Z.-0. v. Heerlen.
Bochum is een arrond.-hoofdst. met ruim
40 000 inw. in 't Pruis. distr. Arnsberg a. d.
spoorw. v. Dortmund n. Essen. Deze stad, die
voortreff. inrichtingen v. onderwijs bezit, is
snel opgekomen, want in 1867 woonden er
nog geen 6000 menschen. Zij heeft deze ontwikkeling te danken a. d. nabijheid v.'t groote
steenkolenbekken en a. d. fabrieken v. gietstaal, v. stoomwerktuigen en v. allerlei ijzerwaren, die jaarlijks ruim 7 millioen centenaars
steenkolen verbruiken. In 1883 is in 't Park
der stad een gedenkteeken voor JAHN opgericht.
Bock (KARL ERNST), geb. 21 Febr. 1809 te
Leipzig, studeerde a. versch. Duits. universiteiten in genees- en ontleedkunde, arbeidde
gedurende d. opstand v. Polon tegen Rusland
in 1832 to Warschau en werd hoogl. in d.
pathologische ontleedkunde in zijn geboortestad. Hij is beroemd geworden door zijn geneesk. werken, die meest alle dikwijls herdrukt zijn en waarvan er vele, in een populairen vorm geschreven, alom verbreid zijn.
Hier kunnen slechts opgegeven worden zijn
„Handbuch der Anatomie des Menschen" (2 dln,
4e dr. 1849); „Handatlas der Anat. des Menschen" (5e dr. 1871); „Lehrbuch der pathologischen Anatomie and Diagnostiek" (4e dr.
1864); „Buck vom gesunden u. kranken Menschen" (12e dr. 1878); „Der Volks-gesundheitslehrer" (6e dr. 1874) en „Bau, Leben u. Pflege
des menschl. Korpers" (14e dr. 1880). BOCK
overl. to Wiesbaden, 19 Febr. 1874.
Bock (FRANz), geb. to Burtscheidt bij Aken
in 1823, studeerde to Bonn, trad in d. geestelijken stand, ontving d. priesterwijding in
1850 on werd kapelaan to Crefeld. Hier organiseerde hij in 1852 een welgeslaagde tentoonstelling v. voorwerpen v. middeleeuwsche Christelijke kunst. Hij deed daarna reizen tot opsporing v. kerkelijke kunstgewrochten door
een groot deal v. Europa en legde zijn bevindingen in tal v. doorwrochte geschriften
neder. Hij werd in 1857 pastoor to Keulen
en in 1862 aartsbisschop aldaar. Van zijne
-werken worden hier vermeld : „Geschichte
der liturgischen Gewander des Mittelalters"
(1859); „Karls des Groszen Pfalz-kapelle" (2 dln,
1867); , Der Kunst- u. Reliquienschatz des
KOlner Doms" (1869) on „Rheinlands Bau-denkmaler des Mittelalters" (1868—'72).
Bockenberg (PIETER CORN.), geb. 26 Dec.
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1548 to Gouda, studeerde to Leuven en trad
in d. geesteltjken stand, maar na versch.
reizen gedaan to hebben, ging hij tot 't protestantisme over, huwde een rijke dame on
vestigde zich to Leiden. Door steun v. Oldenbarneveld werd hij benoemd tot secretaris v.
Holland en Zeeland. Baudius, die naar dit
ambt gedongen had, en Janus Doeza beschimpten hem in verzen, maar Bockenberg
weerde zich met krachtige wederspraak. Hij
heeft eenige geslachtrekenkundige Lat. werken uitgeg. en een manuscript nagelaten, getiteld „Annales Hollandiae et Zelandiae", en
overl. 17 Jan. 1617.
Bockenheim is een stad met 18 000 inw.
t. N.-W. v. Frankfort a. d. Main, waarvan 't
slechts een KM. verwijderd en daarm.ede door
een tramway verbonden is. Een prachtige
wandelweg met schoone tuinen en villa's
verbindt d. beide steden. Bockenheim heeft
vele fabrieken, goede inricht. v. onderwijs en
een station v. d. Main-Weser-spoorw.
Bockh (AUGUST v.), geb. 24 Nov. 1785 to
Karlsruhe, studeerde to Halle on werd eerst
hoogl. to Heidelberg on in 1811 hoogl, in d.
welsprekendheid en classieke letterkunde to
Berlijn. Zijn doorwrochte schriften over d.
Grieksche letterkunde stempelen hem tot een
der uitstekendste oudheidkenners der 19e
eeuw. Hij schreef o. a. „Die Staathaushaltung
der Athener"; „Urkunden *Libor das Seewesen
des attischen Staats" en studi8n over d. Grieksche tragedian. Hij overl. 3 Aug. 1867. — Zijn
zoon RICHARD V. B., geb. 24 Mrt 1824, staat
bovenaan in d. rij der Duitsche beoefenaars
der statistiek. Na langdurige voorbereiding a.
Duitsche universiteiten on buitenl. reizen werd
hij in 1881 hoogl. in die wetenschap to Berlijn.
Zijn belangrijkste geschriften over statistiek
zijn : „Die statistische Bedeutung der Yolkssprache" ; „Der Deutschen Volkszahl u. Sprachgebiet"; „Sterblichkeitstafel fiir d. Preusz.
staat" on vele statistische mededeelingen over
Berlijn.
Bockhorst (JOHAN v.) was een voortreffelijk historieschilder, die to Munster omstr.
1610 geb. word. Hij was een leerling v. Jordaans. Zijn manier zweemt naar die v. Rubens,
doch in zijn portretten heeft hij meer 't smeltondo v. Van Dijck; ook worden zij meest
met deze vergeleken. d. Vrouwenhoofden
schilderde Bockhorst bijzonder aanvallig. Descamps geeft een lijst zijner werken, die to
Antwerpen, Rijssel on Gent, in d. musea en
bij particulieren voorkomen. Men kent noch
d. levensgeschiedenis, noch 't sterfjaar v.
dezen meester on weet alleen, dat hij v.
goede familie was.
Bocksperger (HANS), ook HIERONYMUS genoemd, word in 1540 to Salzburg geb., waar
hij v. zijn vader onderwijs in 't fresco- en
olieverf-schilderen ontving. Hij overtrof dozen
weldra en schilderde voor aanzienl. familien
to Munchen, Augsburg, Ingolstadt, Passau,
Regensburg, Landshut on Salzburg geschiedk.
onderwerpen of phantasieOn, veldslagen en
jachtstukken in fresco, die echter door 't wegbreken der huizen meestal vernietigd zijn. In
't hertogelijk slot Trausnitz to Landshut beschilderde hij in 1579 d. wanden en d. zoldering der ridderzaal en aangrenzende vertrekken; langs d. trap schilderde hij portretten v.
hofnarren, waarom deze d. naam v. „narrentrap" draagt. Die schilderijen hebben veel
door d. oorlog geleden. Men vindt nog schilderijen v. dezen meester in d. kon. Beiersche
galerij. BOCKSPERGER heeft ook voortreffelijke
houtsneden geleverd en werkte veel voor d.,
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als uitgever v. drukwerken met houtsneden
bekenden Sigismund Feierabend. Deze gaf
o. a. uit: „Neuwe Biblische figurers desz alten
und neuwen Testaments, durch I. Bockspergem von Salzburg den jungern, nachgeriszen
durch Josz. Amman von Zurych" (Frankf.
a. M. 1564). BOCKSPERGER maakte ook 122 houtsneden voor een bij dien uitgever in 1569 gedrukten bijbel, welke onder zijn beste voortbrengsels gerekend worden, en teekeningen
voor 't dierenboek, dat in 1569 te Frankfort
verscheen, waarvoor G. Schaller d. korte berijmde beschrijving gaf en die door Josz.
Amman gesneden zijn. Van dit werk zijn
latere uitgaven in 1592 en 1617 verschenen.
Nog gaf hij met Tob. Stimmer en Ch. Maurer
schoone houtsneden in 't te Straatsburg door
Th. Rihel in 1574 gedrukte werk „Titus
Livius und Lucius Florus, von Ankunflt und
Ursprung des romischen Reichs" (in 1596
herdrukt). Zijn monogram is B: P. I.
Bod (PETER), geb. 22 Febr. 1712 te FelsoCsernaton in Zevenbergen (Siebenbilrgen), studeerde eerst in zijn vaderland en werd er
hoogl. in 't Hebreeuwsch, maar kwam in 1740
naar Leiden om d. godgeleerdheid en geschiedenis te bestudeeren en was v. 1749 tot a.
zijn dood in 1768 Hervormd predikant te
Magyar-Igen in zijn vaderland. Hij heeft alleen
histonsche werken geschreven, waarvan in
't Hongaarsch een geschied. der Hervormde
bisschoppen in Siebenburgen, in 't Hoogd.
r Athen oder Gesch. der gelehrten
Manne
Manner Siebenbilrgens u. Ungarn" en in 't
Lat. „Historia Unitariorum in Transsylvania"
(Leiden, 1776).
Boddaert (PIETER), geb. 6 Juli 1694 te
Middelburg, werd, na zijn studiOn te Leiden
volbracht te hebben, in 1718 griffier v. 't leenhof
v. Vlaanderen en kort daarna v. 't college
for Admiraliteit in Zeeland, welken post hij
tot zijn dood (28 Jan. 1760) bekleedde. Reeds
in zijn jeugd gaf hij proeven v. po6zie met
zijn kunstvrienden De la Rue, Steengracht
en Swanke en „Dichtlievende tijdkortingen"
(Leiden, 1717 en 1718). Vervolgens beproefde
hij met De la Rue een vertaling in Nederl.
verzen v. Crebillons „Atreus en Thyestes".
Door Swanke tot een ernstige denk- en leefwijze overgehaald, legde Boddaert zich meer
toe op stichtelijke poezie, die hij onder d.
titel „Stichtelijke Gedichten" in den deel in
1726 uitgaf (in 1728 en 1735 en in 3 dln in
1741 herdrukt), waarbij in 1752 een vervolg als
vierde deel is gedrukt. In 1761 gaf zijn zoon
,,Nagelaten gedichten" en „Levensbeschrijving" v. P. Boddaert in 't licht. Boddaert levert
volgens Witsen Geijsbeek een zonderling verschijnsel op v. achteruitgang in d. dichtkunst.
Geen zweem v. 't echt poetische, dat zich
aankondigde in zijn eerstelingen, geen enkel
dichterlijk denkbeeld is in zijn stichtelijke
gedichten te ontwaren.
Boddaert (PIETER), jongste zoon v. d.
voorg., geb. omstr. 1730, werd Medicinae
doctor en Raadslid v. Vlissingen. Later was
hij te Utrecht lector in d. Nat. hist. Te
Amsterdam was hij bevriend met J. A.
Schlosser, een Jong geneesheer, die een rijke
verzameling voorwerpen v. Nat. hist. bijeen
had gebracht en er eenigen v. had beschreven; na diens overlijden in 1769 zette Boddaert d. uitgaaf v. daze beschrijving voort.
Hij heeft vele werken in 't Nederl. overgebracht en met aant. uitgeg., o. a.; „Pallas,
Dierkundig Mengelwerk" (Utr. 1776); „Lijst
der Plantdieren, beschreven door Pallas"
(Utr. 1768); „Hunter, over d. Tanden" (Dordr.
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1773); Shaw Reizen door Barbarije en de
Levant (Amst. 1771). Hij schreef oorspr.
verhandelingen over. d. nat. hist. in d. „Nova
Acta Nat. Curiosorum" en 't werk „Notice
des principaux Ouvrages zoologiques enlumines, avec la table des planches de Daubenton" (Utr. 1783), dat thans zeer zeldzaam
is. Boddaert overl. in 1795.
Boddaert Jr.
(PIETER), een zoon v. d.
voorg., geb. in Oct. 1766 te Utrecht, studeerde
daar in d. rechten en vestigde zich als advocaat to Amsterdam. Hij had een goeden
dichterlijken aanleg, maar leidde een losbandig leven on misbruikte zijn talent. Hij overl.
9 Mrt 1805. Na zijn dood werd uitgeg. „Nagelaten Portefeuille v. Mr. P. Boddaert Jr".
Bodden is d. algemeene naam v. eenige
inhammen a. d. Pummersche on Rilgensche
kust v. d. Oostzee. d. Grootste zijn d. Greifswalder en d. Groote Jasmunder bodden.
Bode (d.) is een zijrivier v. d. Saale en
ontspringt op d. Brocken. Zij loopt door een
rotsachtig dal langs d. BaumannshOhle, Riibeland en Thale, vormt bij d. zoogen. Rosztrappe een diepe waterkom in d. rotsen, d.
Bodekessel geheeten, en valt bij Nienburg in
d. Saale.
Bode (JOH. JOACH. CHRISTOPH), geb. 16 Jan.
1730 to Brunswijk, was eerst schaapherder,
maar toonde grooten aanleg voor muziek en
taalkennis. Hij vormde zich meest door eigen
studio, bespeelde uitstekend d. hobo, componeerde daarvoor muziekstukken on schreef
zeer goede Hoogd. vertalingen v. Sterne, Goldsmith, Fielding on Montaigne. Zijn levenslot
was zeer wisselvallig : hij huwde to Hamburg,
waar hij zich gevestigd had, een rijke dame,
hertrouwde na haren dood, maar verloor zijn
vermogen in een boekhandel, dien hij met
LESSING begonnen had, kwam later in staatsdienst bij versch. Saksische hertogen, bracht
het zelfs tot geheimraad en overl. te Weimar,
13 Dec. 1793.
Bode (JOH. ELERT), d. beroemde sterrekundige, werd to Hamburg gob. op 19 Jan. 1747.
Nog geen 18 jaar oud, had hij zich een telescoop gemaakt, maansverduisteringen berekend en planetenbanen bepaald. Door d. hoogl.
BASCH bijgestaan, trad hij weldra met geschriften op, die d. aandacht der sterrekundigen op hem vestigden on hem in drukke
briefwisseling met LALANDE brachten. In
1769 voorspelde hij met verrassende nauwkeurigheid d. overgang v. Venus over d.
zonneschijf, then door Cook in d. Zuidzee,
door d. Deen Hell in Lapland on door Chappe
en d'Auteroche in Californie werd waargenomen. In 't zelfde jaar ontdekte hij in 't
beeld v. d. Stier d. naar hem gen. komeet
on berekende hij haar omloopstijd en, teen
PIAZZI Ceres ontdekte en voor een komeet
aanzag, toonde BODE aan, dat Kier sprake
was v. een nieuw gevonden planeet. Hij word
in 1783 benoemd tot directeur v. 't Observatorium to Berlijn on overl. daar 23 Nov. 1826.
Zijn voorn. werken ztjn: „Entwurf der astronomischen wissenschaften" (2e dr. 1825); „All.gemeine Betrachtungen fiber das Weltgebaude" (3e dr. 1834) on zijn „Uranographia",
waarin 17240 sterren beschreven zijn.
Bode (wILH.), geb. 10 Dec. 1845 to KalvOrde
in 't Brunswijksche, studeerde in d. rechten
on trad in d. staatsdienst, maar door zijn
kunstIiefde verlokt, nam hij zijn ontslag on
begon hij reizen door bijna geheel Europa tot
scherpzinnige nasporingen op oudheidk. en
kunstgebied. Hij heeft daarover algemeen
gewaardeerde werken geschreven, waarvan
10

BOD.
hier slechts enkele worden opgeteekend, zooals : ,Frans Hals u. seine Schule" (1870); „Zur
Geschichte der holl. Malerei" (1888); „Ital.
Portratskulptoren des 15n Jahrh. im Berliner
Museum" (1883); „Die Plastik" (1885) en „Die
ital. Bildhauer der Renaissance" (1887).
Bodegraven is een groot, fraai gebouwd
dorp met ruim 3000 inw., die meest hun bestaan vinden in d. landbouw en zuivelbereiding. 't Ligt a. d. spoorw. v. Leiden n. Utrecht,
27 KM. v. Leiden, 11 KM. v. Woerden en
evenver v. Gouda, a. d. Rijn. d. Groote sluis,
die hier in d. Rijn ligt, dient om 't opperwater uit Rijnland to houden. Bodegraven is
zeer oud, was reeds in d. 11e eeuw een leen
v. 't Utrechtsche bisdom en ward in d. 12e
eeuw met Holland vereenigd. Menigmaal heeft
Bodegraven v. d. oorlog geleden: in 1489 word
een deel v. 't dorp door d. Hoekschen verbrand, in 1507 door d. Gelderschen en op 26
Dec. 1672 ward 't door d. Franschen uitgeplunderd en verbrand, waarbij vele inwoners
gruwelijk mishandeld en vermoord werden.
Bodel (JEAN), een Fransch dichter, die
omstr. 1200 leefde, zou a. d. vierden Kruistocht
(1204) deelnemen, maar ward door ziekte verhinderd. Hij schreef toen een afscheidslied,
,Li Congies" getiteld, dat in 1880 uitgeg. is.
In 't zelfde jaar verschenen ook zijn Herdersdichten in druk. In 1839 was reeds zijn
mirakelspel „Jeus de s. Nicalas" uitgegeven.
Bodel (JoA.cHat), geb. 11 Febr. 1767 to
Leiden, studeerde daar in d. geneeskunde en
vestigde zich als arts te Dordrecht. Hij verwierf daar 't algemeen vertrouwen en een
uitgebreide praktijk. Hij was lang voorzitter
der prov. Geneesk. commissie en schreef belangrijke geneesk. verhandel. Hij overl. 7 Mrt 1831.
Bodelschwing (KARL v.), geb. in 1800 to
Velmede bij Hamm, studeerde in d. rechten,
trad in d. staatsdienst, klom tot regeeringspresident te Arnsberg, ward in 1849 lid v. 't
Huis der Afgevaardigden, waar hij d . conservatieve beginselen voorstond. Hij was tweemaal minister v. Financial: v. 1851 t. 1852
onder 't presidium v. Manteuffel en v. 1862 t.
1866 onder Bismarck in 't moeilijk tijdperk
der worsteling tegen d. onwil der Kamer om
d. begrooting goad to keuren. Toen in 1866
groote uitgaven voor d. oorlog noodig waren,
deinsde hij voor d. verantwoordelijkheid terug
en nam hij zijn ontslag. Hij over!. 12 Mei 1873. —
Ook zijn broader ERNST V. B. was v. 1842 tot
1848 minister, eerst v. Financial, later v.
Binnenl. zaken. Daze was 26 Nov. 1794 geb.
en had als vrijwilliger d. vrijheidsstrijd medegestreden en in d. worsteling bij Leipzig 't
IJzeren Kruis verworven. Toen hij bij d. yolksbeweging v. 1848 moest aftreden, behield hij
't vertrouwen des Konings. Hij steunde d.
Regeering als lid der Kamer en overl. 18 Mei
1854 als regeeringspresident v. Arnsberg.
Bodernerij (Ital. grossa ventura, Fr. contrat a la grosse aventure) is een zeecontract,
waarbij golden op een schip voorgeschoten
worden onder verband v. vaartuig en vrachtpenningen. Daze wijs v. beleening is ontstaan
in d. handelsrepublieken v. N.-Itali8. Ons
Nederl. wetb. v. kooph. noemt bodemerij (art.
569) „een overeenkomst tuss. een geldschieter
en geldopnemer, waarbij een som gelds wordt
voorgeschoten met boding v. premie en onder
verband v. schip of goad, of v. beide, met
dat gevolg, dat, indien 't verbondene, geheel
of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat
of vermindert, d. geldschieter zijn recht op
d. opgeschoten penningen on op d. premie
verliest, voor zooverre dit een on ander niet

146

BOD.

op hetgeen overblijft kan worden verhaald,
maar, indien 't verbondene behouden ter
plaatse zijner bestemming aankomt, d. hoofdsom benevens d. premie moat betaald worden." De VIIIste titel v. 't Ilde book v. one
Wetb. v. kooph. bevat verdere bepalingen,
hoe dit contract wordt opgesteld en geregeld.
Wijl er bij 't aangaan der leaning onzekerheid
bestaat aangaande d. teruggave v. 't voorgeschoten geld, omdat daze afhangt v. d. afloop
der zeereis, is d. bodemerij een kans-overeenkomst. Daarom wordt bij 't contract een
hooge interest bedongen, in dit geval premiegeheeten. Daze premie is doorgaans 10 a 12.
pct, maar klimt naar gelang der risico wel
eons tot 25 pct en hooger.
Bodensee (d.) of Meer v. Constanz, bij d.
Ouden Lacus Brigantinus geheeten, is. eon
verbreeding v. d. Rijnbedding t. N.-0. v. Zwitserland, omgeven door Baden, Wurtemberg,
Beieren, Tyrol on d. Zwits. Kantons Thurgau
en s. Gallen. 't Ligt 400 M. boven d. zeespiegel,
heeft een oppervl. v. 912 vk. geogr. mijl on bij
Friedrichshaven een diepte v. 276 M. In 't
N.-W. deel, d. Zellersee, bij Constanz ligt 't
liefelijke ail. Reichenau, in 't N.-0. deel, d.
Ueberlingersee, 't even schoone ail. Mainau;
beide eilanden zijn door bruggen met d. oever
verbonden. d. Voorn. oeversteden, waartusschen een levendige stoomvaart bestaat, zijn
Lindau, Bregenz, Rohrschach, Arbon, Constanz, Ueberlingen on Friedrichshaven. Dui
delijk is d. stroom v. 't groenachtig Rijnwater
v. 't stillere on blauwere meerwater to onderscheiden. Bij storm is 't meer zeer onstuimig; alleen bij zeer strange winters is 't
geheel met ijs bedekt.
Bodenstedt (FRIEDR. MARTIN), geb. 22 Apr.
1819 to Paine in 't Hannoversche, erfde v. zijn
moeder d. zin voor poezie en vervaardigde
reeds op 16-jarigen leeftijd een metrische
overzetting v. d. Macbeth. Hij studeerde to
Gottingen en Berlijn. Door aanbeveling der
familie Kiisler to Brunswijk kwam hij in 1841
to Moskou in betrekking als gouverneur v. d.
jongen prins GALITZIN. Hij leerde daar niet
alleen d. Russische taal on letterkunde, maar
had ook omgang met Ruslands grootste letterkundigen, zooals met SUTOWSKI on KATKOW,
d. in 1888 overl. aanvoerder v. 't panslavisme.
In 1844 nam hij 't beroep aan als directeur
v. 't gymnasium to hij zocht daar een
taalleeraar om 't Tatarisch machtig to worden
on kwam zoo in kennis met d. merkwaardigen
MIRZA SCRAPPY. In 1845 kwam hij naar Pein6
terug en gaf hij zijn Ukrainische liederen in
't licht. Na vele reizen tot taalonderzoek door
Z.-O.-Europa on d. Levant gaf hij gehoor a. d.
uitnoodiging v. Maximiliaan v. Beieren, zich
a. d. universiteit v. Milnchen to verbinden
als hoogl. in d. Slawische talon en letterk.
Hij verkeerde veal met Beierens kunstlievenden Koning, reisde met hem on was v. 1854
t. '67 lid v. diens tafelronde. In 1879 bezocht
hij d. Vereenigde Staten, hield er voorlezingen
tot in s. Francisco on vestigde zich daarna
to Wiesbaden. Van zijn talrijke geschriften
moat in d. eerste plaats genoemd worden
Moder des Mirza Schaffy", waarvan in 1851
d. eerste, in 1881 d. honderdste uitg. verscheen
on die bijna evenveel maal in allerlei talon
zijn verschenen. Van d. overige kunnen hier
slechts enkele worden opgegeven, bijv. „Die
Volker des Kaukasus in ihre Freiheitskampfe
gegen die Russen" (1848); „Tausend u. ein
Tag in Orient" (1850); „Aus dem Nachlasse
Mirza Schaffy's" (9e dr. 1879); „Kleine Geschichten aus fernem Lande" (1872); „Einkehr
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Deze bibliotheek, door Jacobus I gesticht, is
Umschau" (1876); „Der Sanger von Schiras"
een v. d. belangrijkste der wereld. Bodley stierf
(1877); 't Episch gedicht „Ada, d. Lesghierin";
28 Jan. 1612. Hij had bij zijn leven. 200000
't tooneelspel Alexander in Korinth"; „Erzahlungen u. Romane" (7 dln, 1878); „Lieder
p. st. a. d. „Bodleyaansche boekerir besteed
en legateerde haar een groot kapitaal tot
u. SprUche des Omar Chajjam" (1881) Aus
onderhoud. Bearne heeft eenige zijner schrifMorgenland u. Abendland" (7e dr. 1883) en
„V om Atlant. zum Stillen Ocean" (1882.) Van
ten verzameld en uitgeg. onder d. titel „Reliquiae Bodleianae" (London, 1703).
zijn oudere werken verscheen in 1869 een
.Bodmer (JOH. JAK.) was de zoon v. een
verzamelde uitg. in 12 dln.
predikant en werd in 1698 bij Zurich geb. Hij
Bodin (JEAN), te Angers geb., een uitstelas d. Bijbel, d. Herscheppingen v. Ovidius en
kend geleerde der 16e eeuw, studeerde te Toulater ridderromans en beminde d. oude letterlouse in d. rechten en werd advocaat te Parijs.
d. Roem zijner geleerdheid bewoog koning
kunde over 't algemeen meer om d. inhoud
Hendrik III Bodin bij zich te ontbieden. Weldan om d. taal. Ovidius, Homeros, Horatius
haast stond hij in zulk een hooge gunst bij
en d. beste nieuwere schrijvers werden bed. Koning, dat deze Jean de Serre, die een
oefend. Steeds dieper droeg Bodmer in d. oude
beleedigend geschrift tegen Bodin in 't licht
en nieuwere letterkunde door; hij leerde v.
had gegeven, gevangen liet zetten. Ook FranBayle, Montaigne en d. Engelschen Spectator
cois v. Alen on en Anjou verbond hem a.
wijsbegeerte en wereldkennis en werd in 1730
zijn persoon. Hij volgde dezen naar Engeland
hoogl. in d. Zwitsersche geschiedenis en staaten Vlaanderen als raadgever. In Engeland
kunde. In 1737 werd hij lid v. d. grooten Raad
vernam hij, dat zijn boeken over d. repuv. Zurich; doch na d. dood zijner vrouw en
bliek in 't Latijn op d. academie te Cambridge
kinderen legde hij zijn hoogleeraarsambt neder,
werden voorgelezen. Na d. dood v. d. Hertog
trok zich terug op een landgoed en stierf in
v. Anjou (1583) zette hij zich te Laon neder,
1782. Merkwaardig zijn Bodmers verdiensten
huwde er een rijke weduwe, bekleedde er
voor d. Duitsche letterkunde ; hij is betreffende
aanzienlijke waardigheden en overl. er in
kunst en fraaie wetenschappen d. eerste Duit1596 a. d. pest. Ofschoon d. een hem veroorsche criticus. Hij baande d. weg, dien Lesdeelde als atheist, wijl hij in zijn boeken over
sing daarna bewandelde, bestreed Godsched
d. republiek gezegd had, dat men a. d. secten
en diens leerlingen, verdedigde Wieland, Gleim
vrijheid v. conscientie moest geven, d. ander
en Klopstock, bracht oude vergeten dichters
hem ten laste legde, dat hij tegen d. godsen minnezangers weder in herinnering, maakte
dienst geschreven had, sommigen hem v.
Duitschland met Miltons „Verloren Paradijs"
tooverij beschuldigden, hielden d. meeste zijner
bekend en vertaalde Homeros.
tijdgenooten hem voor een zeldzaam geleerd
Bodmer (GOTTLIEB), d. zoon v. een Beiersch
man. In 1566 gaf hij uit „Methods de Phisschoolmeester, werd in 1804 geb. en beoefende
toire"; in 1568 „Discours sur le fait des mona. d. academie te MUnchen d. schilderkunst.
naies et Reponse aux paradoxes de Malestroit,
Hij legde zich met goeden uitslag op 't portouchant l'encherissement de toutes chosen
tretschilderen toe, waarbij d. hofschilder Stieet le moyen d'y remedier" en in 1576 „Repuler behulpzaam was. Zijn portretten waren
blique". Dit werk is beroemd; Mornac en
zeer gelijkend. d. Voorstelling v. een landDe Thou hebben 't hoog geprezen. Verder gaf
meisje, dat, in gedachten verzonken, uit een
hij in 1576 „Relation des etats de Blois"; in
met wijngaardranken omgeven venster ziet,
1578 „Juris universi Distributio"; in 1579 „Devond grooten bijval; later heeft hij naar deze
monomanie des sorciers" en kort voor zijn
schilderij een steendruk vervaardigd. In d.
dood Theatre de la nature universelle".Merksteendruk muntte hij uit. d. Boekhandelaar
waardig is zijn boek „Heptaplomeron sive de
Franck te Stuttgart gaf daartoe aanleiding;
abditis rerum sublimium arcanis", een samendeze kende Bodmer als een voortreffelijk teespraak tuss. zeven belijders v. versch. godskenaar en droeg hem in 1829 op d. Madonna
diensten, strekkende om aan te toonen, dat
de s. Sisto v. Raphael in steendruk uit to
zij alle recht v. bestaan hebben, als
d.
voeren, 'tgeen hij naar d. gravure v. Muller
wetten v. d. staat en v. d. zedelijkheid ervolbracht; hjj slaagde er in niet alleen d.
kennen. Eenige boeken, die niet uitgegeven
teekening, maar ook d. harmonie der gravure
zijn, werden op zijn bevel verbrand.
uitmuntend weder te geven. Wij1 d. uitgever
Bodinus (HEINR.), geb. te Drewelow in
d. bepaalde som niet betalen kon, gaf d. kunPommeren en overl. te Berlijn 23 Nov. 1884,
stenaar d. plaat zelf uit en won daarmede
studeerde in genees- en natuurkunde te Greifsveel meer dan bepaaid was. Dit moedigde hem
wald en vestigde zich ale arts op 't eil. R -Ugen.
aan om twee schilderijen v. H. Hess op steen
Zijn naam als ZoOloog verbreidde zich, zoodat
to teekenen, die eveneens algemeen bUval
hem in 1859 opgedragen werd d. Dierentuin
vonden. Bodmer reisde toen naar Parijs, waar
te Keulen te organiseeren, waarna hem in
hij een jaar vertoefde, om zich in 't technische
1869 't directeurschap v. d. Zoologischen tuin
der lithographie verder te oefenen. Daar maakte
te Berlijn werd opgedragen, dien hij tot een
hij zich d. bevallige manier der Franschen
der merkwaardigste v. Europa heeft opgevoerd.
eigen en teekende hij versch. welgelukte
Bodio
sedert 1872 hoofd v. 't Kon.
platen, onder welke „Amor en Psyche" n. F.
bureau v. Statistiek in Italie, werd 12 Oct.
Gerard d. meest bekende is. Te Munchen
1840 te Milaan geb. Na in d. rechten gestudeerd
teruggekeerd, ondernam hij groote werken.
te hebben, bereisde hij 't buitenland, was hij
Hij gaf „'t Afscheid v. koning Otto v. Griehoogl. te Livorno, Milaan en Venetie. Behalve
kenland" naar een teekening v. Ph. Foltz,
vele statistieke werken over Italie schreef hij
waarop 42 portretten voorkomen; naar denin 1876 „Statistique internationale des caisses
zelfden teekenaar „d. Ridder en zijn liefje";
d'epargne".
„d. Zwitser Grenadier" n. J. Kirner, welke
Bodley (THOMAS), 2 Mrt 1544 te Exeter
alle v. een voortreffelijke behandeling ge.
geb., werd door koningin Elizabeth in diplotuigen. Zijn latere werken zijn meer op effect
matische betrekkingen gebruikt; daarna vesaangelegd, vlak en mat. Zijn plan om d. schiltigde hij zich te Oxford, waar hij zijn tijd
derijen der musea to Munchen op steen gewijdde a. 't in orde brengen der Bibliotheek,
teekend uit to geven bleef onvoivoerd door
die hjj met een menigte boeken verrijkte.
zijn dood op 11 Juli 1837.
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Bodoni (GIAMBATTISTA), geb. in 1740 to
Salutes in Piemont, waar zijn vader boekdrukker was, en overl. to Padua 29 Nov. 1813
werd directeur v. d. koninkljjke boekdrukkerij
to Parma en verwierf eon beroemden naam
als boekdrukker, vooral door zijn Homeros,
eon meesterstuk v. typographie. Zijn „Manuale
Typografico", in 1788 verschenen, bevatte 110
Lat., 50 Ital. en 28 Grieks. letters. d. Dood
verhinderde hem in d. derde uitgaaf. Doze
verscheen in 1818 on bevatte 250 Ital., Grieks.,
Lat., Oostersche en Russische lettersoorten
met groote pracht v. bloemwerk. Hoewel doze
letterschat ongeevenaard is, zijn d. uitgaven
v. BODONI niet nauwkeurig.
Bodrog (d.) is eon rivier, die uit d. Karpathen ontspringt, aanvankelijk evenwijdig
met d. Theiss loopt on even benoorden Tokay
in doze rivier stroomt. Bijna jaarlijks zet zij
d. oeverlanden v. haar benedenloop onder
water.
13odtscher (LuDw. AD.), geb. 22 Apr. 1793
to Kopenhagen, studeerde daar a. d. universiteit, bezocht Rome, waar hij met Thorwaldsen omging on schreef in zijn vaderlandkeurige
gedichten, waarvan in 1878 d. vierde uitg. verscheen. Hij overl. 1 Oct. 1874.
Boo (FRANS DE LA), geb. to Hanau in 1614,
studeerde in d. geneeskunde, vestigde zich to
Amsterdam on was v. 1668 tot zijn dood in
1672 hoogl. in d. geneesk. to Leiden. In d. geleerde wereld was hij bekend onder d. naam
Zijn zaakrijke geneesk. werken
SIJLVIUS.
zijn to Amsterdam uitgekomen en to Geneve
herdrukt.
Boecler (JAN HENDRIK), in 1611 to Kronhelm geb., word in 1631 hoogl. in d. welsprekendheid to Straatsburg, later hoogl. to
Upsala on geschiedschrijver v. Zweden. Ziekte
dreef hem echter naar zachter klimaat. Hij
word nu hoogl. to Straatsburg in d. geschiedenis en kort daarop raad v. d. Keurvorst v.
Mainz on v. d. Keizer, die hem tot Comes
Palatinus verhief. Hij stierf in 1672. Hij
schreef „Commentarien op Herodianus, Suetonius, Ilaniliusi Terentius, CorneliusNepos,
Herodotos, Ovidnis, Vergilius, Vellejus Paterculus, Tacitus en Polybius", die door J. Alb.
Fabricius verzameld en in 4 dln in 1712
uitgeg. zijn.
Boecop (Arend thee) was gedurende 't
schrikbewind v. Alva lid v. d. Raad, later
burgemeester v. Kampen. Hij verzette zich
tegen d. bisschoppelijke hierarchie onder Granvella en beschermde d. Hervormden, maar
maakte, dat Kampen niet tegen Spanje opstond.
Hij ontving integendeel Alva en d. inquisiteur
Quarre met zooveel voorkomendheid, dat er
geen aanleiding gevonden word om Kampen
to teisteren. Hij overl. omstr. 1580. Van eon
door hem opgestelde kroniek v. 't Sticht, Gelre
en Friesland wordt 't eerste deel, door hem
eigenhandig geschreven, to Kampen bewaard.
Van 't tweede deel kent men slechts afschriften.
Boecop (LOUIS THEOD. JOH. baron v.), geb.
3 Febr. 1750 to Huisen, trad in 1768 in d. krijgsdienst on klom gedurende d. Fransche overheersching snel in rang. In 1795 was hij als
generaal-majoor mode belast met 't vormen
der krijgsmacht v. d. Bataafsche republiek on
in 1807 stelde hij als luit.-generaal op last v.
kon. Lodewijk Napoleon 't Zeeuwsche legioen
to zamen. Hij word later lid v. 't Hoog militair
Gerechtshof en overl. 2 Juli 1830.
„Boecop (CORN. GER. IMAN baron v.), geb. 3
Jan. 1781 to Breda, trad reeds in 1795 in d.
krijgsdienst en onderscheidde zich in d. strip
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bij Bergen in N.-Holland in 1799, waar hij door
eon kogel in d. borst getroffen word. Als officier
bij d. Jonge garde woonde hij onder keizer
Napoleon d. veldtochten in Spanje, Rusland
on Duitschland bij en klom daarbij in rang
op tot luit.-kolonel. In dozen rang trad hij in
dienst bij 't Nederlandsche leger; hij word in
1825 generaal-majoor on was bij d. Belgischen
opstand v. 1830 provinc. commandant to Luik,
werd in 1839 gepensioneerd on ovtrl. 23 Febr.
1841 op eon landgoed bij Delden.
Boeddha, d. i, d. Wijze, is d. cemaam v.
GAUTAMA, 00k SAKYA - MOENI geheeten, die omst.
600 v. Chr. in Hindostan d. verbasterde leer
v. Brahma hervormde en d. stichter werd v.
d. godsdienstleer, die onder d. naam v. Boecldhalsmus over eon greet deel v. Z.- en 0.-Azio
is verbreid. 't Eerst ontwikkelde het zich in
d. landen langs d. rechteroever v. d. Indus
Zendelingen brachten het naar Voor- en AchterIndi6, naar Boekhara on Thibet. Eerst na d.
inval der Mongolen verdrong het in China d.
leer v. Confucius en kwam het in Japan.
d. Leer v. Boeddha, ontdaan v. d. grove omkleedselen v. 't bijgeloof, komt in hoofdzaak
op 't volgende neder: Bedwing on overwin
uzelf; kweek in u aan welwillendheid on
barmhartigheid en gij zult als herboren zijn.
Streeft gij aldus naar heiligheid, dan gaat gij
over v. d. onstuimig bewogen wereldzee naar
't land der zalige rust, vrij v. zielsverhuizing,
vrij v. geboorte on sterven, vrij v. alle lichamelijken band. Gij zult dan leven in Nirwdna
in eon volkomen kalmte en zaligheid. d. Belijders dezer leer schrijven a. Boeddha eon goddelijken oorsprong toe; zij verhalen, dat SAKYAMOEN' uit d. hemel nederdaalde in 't lichaam
v. MAHA - MAJA, d. gemalin v. d. koning v. 't
midden v. Azle, dat men bij zijn geboorte zijn
goddelijke herkomst erkende on hem met
luister omringde, maar dat hij, d. ellende
der menschen ontwarende, zich afzonderde
on onder d. naam GAUTAMA als boeteling
on kluizenaar a. d. rivier Narandsara ging
leven, om zich in onthouding to oefenen en
alle zinnelijke verzoekingen to overwinnen,
dat hij daar discipelen vormde en met hen
optrad om alom d. verzaking v. d. zinnelijkheid to prediken, dat hij op 80-jarigen leeftijd
is gestorven met d. belofte, dat over 5000 jaar
eon andere Boeddha zou optreden on dat
Boeddha zelf niets heeft opgeschreven, maar
dat zijn leerlingen tien jaar na zijn dood eon
verzameling v. zijn uitspraken hebben opgeteekend, welke verzameling, door eon tweede
en derde gevolgd, oorspronkelijk in 't Sanskrit
opgesteld, in alle talon der Boeddha-belijders
is overgebracht. Wie in Boeddha gelooft, mag
geen levend wezen dooden, — niet stolen, —
zijn lusten niet volgen, — geen onwaarheid
spreken, — geen bedwelmende dranken gebruiken, — meet anderen tot nakoming dezer
geboden opwekken, — veal aalmoezen geven,
vooral a. d. geestelijken — en in ootmoed d.
ellenden des levens gedenken. d. Geestelijken
moeten nog daarenboven onder kloostertucht
als bedelaars leven, — alle bezitting versmaden, — in volkomen kuischheid leven en
hun opperhoofden onbeperkte gehoorzaamheid betoonen. Zij moeten de dooden ter aarde
bestellen on in d. kloosters d. jeugd onderwijzen. Zij worden voor dit alles door d. leeken
als heiligen, als middelaars tuss. d. godheid
en hen gehuldigd. BOEDDHA wordt in prachtige
tempels met gebeden on offers vereerd en ook
d. kloosters onderscheiden zich door grooten
omvang on overlading met bouwversieringen.
.Boedelbeschrijving, Zie Inventaris.

B02.
Boadroznios was een bjjnaam v. Apollo
te Athene• daar word, waarschtlnlijk op d.
7den v. d. maand BoOdromion, overeenkornonde met d. laatste helft v. Augustus en
't begin v. September, hem ter eere 't feest
„Boedromia" gevierd ter gedachtenis v. d.
overwinning der Atheners over d. Eleusiniers.
Boeg (d.), (Fr. proue, Eng. prow,) is 't voorste
deel v. een schip, a. weerszijden v. d. voorsteven. Daarnaar heet ook d. voor 't schip
zich uitstrekkende mast d. boegspriet. Binnen
d. boeg v. een oorlogsschip is d. wapenkamer
of d. bergplaats v. konstabels-goederen met
d. toegangen tot d. kruitkamer.
.Boegseeren (Fr. remorquer, Eng. to tow)
zegt men v. een schip, dat door een of moor
sloepen, met een tros a. 't schip verbonden,
voortgeroeid wordt.
.Boegspriet (d.) is een mast, die in een
hellenden stand voor 't schip uitsteekt; zij
wordt verlengd door 't kluifhout en dit, als
't schip boven-bramtuig voert, door 't jaaghout. d. Boegspriet dient om d. zeilage naar
voren uit to breiden on is tevens d. voorn.
grondslag ter bevestiging v. 't voortuig en
daardoor ook v. een groot deel v.'t achtertuig.
Men noemt haar wel d. sleutel v. 't geheele
tuig on gebruikt vele voorzorgen om haar
door woelingen, water- en boeg-staggen te
bevestigen.
Boehme (Jon. EUSEB), hoogl. in d. geschiedenis, in 1717 to Wurtsen gob., in 1780 to
Leipzig gest., gaf versch. dissertati6n in fraai
Latijn in 't licht over d. godsdienst, zeden on
handel der oude Germanen on verzamelde
bouwstoffen voor d. gesch. v. Saksen (Augsburg, 1782).
Boei (Een) (Fr. balise, Eng. buoy) is een
drijvend toestel v. hout of hol metaal, dat a.
een touw of ketting voor anker ligt en dient
om d. zeelieden d. weg to wijzen. d. Boeien zijn
daartoe met heldere kleuren beschilderd en
worden tegenw. bij versch. havens met gas
verlicht, dat in een reservoir door een druk
v. zes atmospheren is saamgeperst, door een
regulator gelijkmatig naar d. brander gevoerd
en door een stormkap tegen d. wind beveiligd is. PINTSCH leverde op d. tentoonstelling
to Berlijn zulk een gastoestel in, dat vier
maanden kon branden. Sedert wordt doze
toestel ook op vuurtorens ingevoerd, omdat
daarbij goon bewaker noodig is.
Boeier (Een) is een pleiziervaartuig met
66n mast, doorgaans een stagzeil en een gaffelzeil voerend.
Boek (Een) heet iedere samenvatting v.
bladen t 'tzij wit, beschreven of bedrukt. 'tzij
v. papier, perkament of een andere std. d.
Romeinen, die veelal op d. binnenbast v. 't
papyrusriet schreven, noemden zulk een
samenhechting v. bladen liber, dat bast, d.
laag tuss. 't hout en d. buitenschors, beteekent. d. Grieken, die eerst ook op papyrus
schreven, noemden 't book biblos, dat ook bast
beduidt, hoewel zij later op perkament schreven. 't Woord boek hangt wel samen met beak,
maar niet in dien zin, dat d. naam afkomstig is v. beukenhouten plankjes, waarin d.
boeken gebonden werden, of v. uit beukenhout gesneden letterstaafjes (Buchstaben),
maar omdat d. Germanen gewoon waren 't
runenschrift (zie dat art.) op beukentakken in
to snijden of te griffelen. d. Ouden schreven
met een uit lijmwater on fijn root vervaardigden inkt op strooken bast v. 't papyrusriet v. 10 a 15 cM. breed en 2 a 3 dM. lang
zij beschreven doze strooken slechts a. eerie
zijde, want d. keerzijde werd met cederolie
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gedrenkt, om d. bladen tegen vernieling door
insecten to behoeden. d. Strooken werden a.
elk. gelijmd on a. d. laatste strook word een
dunne rondo houten stok bevestigd, om welken d. boekrol gewikkeld on die d. navel genoemd werd. Het te zamengerolde book ward
met eon strook dichtgebonden, waarop met
schitterend roode letters d. naam v. 't boek
stond. d. Weelde v. latere tijden bracht allerlei
versiering a. d. boekrollen in gebruik. d. Inhoud
v. een boekrol was uit d. aard niet zeer
groot. d. IJverzucht der Egyptische koningen,
die, om d. Alexandrijnsche bibliotheek eenig
in haar soort to doen blijven, d. uitvoer v.
papyrus verboden, gaf aanleiding tot d. uitvinding v. 't perkament to Pergamus. Door
't gebruik v. 't perkament verkreeg 't book
zijn tegenwoordige gedaante : immers 't perkament word in geltjke rechthoekige stukken
gesneden, a. beide zijden beschreven en a. d.
rugzijde eerst met lijm, later door innaaien
tot een geheel (codex) vereenigd. Sedert d.
tijd v. keizer Augustus geschiedde 't afschrijyen en inbinden der boeken in d. aanzienlijke
Romeinsche huizen door bepaald daartoe opgeleide slaven (librarii). Bovendien waren er
boekhandelaars (bibliopolae), die door koop of
tegen borgstelling handschriften verkregen en
door afschrijvers lieten verveelvoudigen. Dat
in doze afschriften veel fouten slopen en dat
d. boeken voor d. uitvinding der boekdrukkunst zeer duur waren, is licht to begrijpen.
In d. papierhandel is een book 24 vel. Sedert
1877 is in Duitschland 't zoogen. nieuwboek v.
100 vel in d. handel gebracht.
't Bladgoud on bladzilver wordt verkocht
in boeken, ieder v. 12 boekjes, die ieder 25
bladen bevatten.
Boekaniers waren vrijbuiters, zeeroovers,
die in d. 17e eeuw d. West-Indische wateren
onveilig maakten. d. Naam is afkomstig v.
't Caraibische woord buccan, dat een rooster
tot 't rooken of drogen v. vleesch beduidt. d.
Boekaniers komen later voor onder d. naam
flibustiers, aldus genoemd naar d. snelzeilende, scherpgekielde vliebooten, waarvan zij
zich bedienden. Oorspronkelijk bestonden zij
uit Franschen, die zich in 1625 meester gemaakt hadden v. 't oil. s. Christoffel on van
daar uit kaapvaart dreven tegen d. Spaansche
schepen on zich in 1630 vestigden op 't Oostelijk
deel v. s. Domingo (Haiti). Hier zwierven
groote kudden verwilderde runderen, die opgevangen werden om 't vleesch to rooken of
te drogen en d. huiden to verkoopen. Een deel
der Boekaniers legde zich ook op d. landbouw
toe en vormde er alzoo een snel toenemende
planterskolonie, maar 't meorendeel beproefde
zijn geluk ter zee. In vliebooten met 50 a, 150
man kruisten d. ,Boekaniers tusschen en om d.
Antillen; d. schepen, die v. Europa n. Amerika
kwamen, lieten zij doorgaans ongemoeid, maar
d. met edel metaal of kostbare waren beladen
schepen, die naar Spanje voeren, waren hun
gewisse buit, want d. Spanjaarden vreesden
doze „duivels" on gaven zich veelal zonder
gevecht over. Vie] d. lading mede, dan werd
d. bemanning 't leven geschonken, zoo niet,
dan werden d. gevangenen in zee geworpen.
Van alle landen voegden zich gelukzoekers,
door d. buit aangelokt, bij d. Boekaniers; zij
beperkten zich niet tot d. kaperoorlog tegen
d. Spanjaarden, maar vielen alle koopvaarders
aan en, toen daze verminderden, vereenigden
zich d. Boekani6rs, om d. rijke havensteden
v. Spaansch Amerika to plunderen. Zoo was
in d. Antillen een ware roofstaat ontstaan.
MONTBAR, een Languedocsch edelman, woedde
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zoo vreeselijk onder d. Spanjaarden, dat hij
d. bijnaam v. Exterminator (verdelger) kreeg ;
Zekere LOLONOIS verzamelde 440 man onder
zijn bevel en plunderde Maracaibo en d. gansche kust v. Venezuela; d. Engelschman MORGAN veroverde geheele eilanden, landde to
Panama en roofde daar menschen, schatten
en handelswaren; d. Vlaming VAN HORN wierp
zich op tot hoofdeling v. zes schepen met
1200 man; daarmede overrompelde hij VeraCruz, hij nam d. gouverneur en d. bezetting
gevangen, liet al wat waarde had aan boord
zijner schepen brengen en eischte v. d. inwoners een brandschatting v. 400000 livres, waarvan d. helft betaald werd; voor 't overige
warden 500 gijzelaars medegenomen. Door dit
feit klom zijn macht tot 4000 man; hiermede
voer hij om Z.-Amerika naar d. Stillen oceaan
en landde hij op d. kust v. Peru, overal plunderend en d. steden zware brandschatting opleggend; d. Fransche edelman GRAMONT veroverdo a. 't hoofd der Boekaniers in 1683 d.
stad Campeche in Midden-Amerika, hield er
zich twee maanden staande, liet al wat er
van waarde was, aan boord brengen en daarna
d. stad verbranden en 't fort sloopen. d. Gansche
West-Indische handel dreigde ten onder te
gaan ; daarom vereenigden zich d. Nederlanders
en d. Engelschen met d. Spanjaarden, om d.
Boekaniers uit to roeien. In 1697 overviel een
vereenigd Engelsch en Nederl. eskader zekeren
POINTIS, die a. 't hoofd der Boekaniers Cartagena geplunderd had en een waarde v. twee
millioen livres wegvoerde. Zijn schepen werden
genomen of in d. grond geschoten on slechts
enkele ontsnapten. Nog op d. Schildpad-eilanden t. W. v. Haiti en op rotsige kusteilanden v.
Guiana bleef een roofnest verborgen, maar
d. macht der Boekaniers was gebroken en
eerlang werden zij geheel uitgeroeid.
13 oekbinden is d. kunst om d. bladen v.
een boek in d. juiste volgorde in een omslag
saam to vereenigen. Daze kunst bestond al
voor d. uitvinding der drukkunst. Men naaide
d. bladen aan een en bond ze in tuss. twee
plankjes, die met leder overtrokken en a. d.
hoekpunten met koper of ander metaal beslagen werden. d. Gewoonte boeken ingenaaid af to leveren dagteekent slechts v. d.
19e eeuw; to voren werden alleen gebonden
boeken verkocht. d. Bookbinder vergewist
zich eerst of d. vellen juist gevouwen zijn en
goad op elk. volgen; daarna klopt hij het boek
of hij laat het tuss. cylinders doorgaan, om
er alle plooien uit te drijven en 't boek dunner
to mak en. Nu volgt 't innaaien: dit geschiedt
op versch. wijzen, vroeger met naaigaren om
koorden of strooken perkament, later hechtte
men d. vellen a. d. strooken door middel v.
krammen v. zeer dun gevulcaniseerd ijzerdraad en volgens d. methode v. HANCOCK vervalt 't innaaien, want daarbij wordt d. rugzijde der bladen afgesneden en herhaaldelijk
met kaoetsjoek bestreken, 'tgeen nog 't voordeel geeft, dat 't boek op elke pagina gemakkelijk openligt. Is 't boek op een dozer wijzen
vereenigd, dan wordt het nogmaals geperst
en afgesneden en, zoo dit begeerd is, op d.
snede gekleurd of verguld dit laatste geschiedt
door bladgoud, dat er met eiwit op vast gehecht wordt. Eerst daarna wordt 't boek in
d. papieren, katoenen of lederen band gelegd
en bevestigd. 't Vergulden of versieren v. d.
band gebeurt 't laatst. Is d. omslag geheel
met leder overtrokken en met verguldsel versierd, dan spreekt men v. een Franschen band ;
zijn alleen d. rug en d. hoekpunten met leder
en verguldsel bekleed, v, een half-Franschen
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band; is 't plat met katoen en d. rug met
leder zonder verguldsel overtrokken, v. een
Engelschen band. Vele boeken worden ook
enkel in carton gebonden, maar kostbare
werken in marokijn, zUde of fluweel gehuld.
Wordt 't boek gebonden, zonder d. bladen
to vouwen, zooals dit vaak met landkaarten
en plaatwerken geschiedt, dan heet dit in
piano; wordt ieder vel eenmaal gevouwen,
zoodat er 4 pagina's komen, dan heet dit in
folio; wordt ieder vel tweemaal gevouwen,
zoodat er 8 pag. komen, dan heet dit in kwarto
(4°); viermaal, dus met 16 pag., dan heet dit
in octavo (8v.); zesmaal, dus met 24 pag., dan
heet dit in duodecimo (12m.).
Boekdrukkunst (Geschiedenis v. d.). Geen
uitvinding heeft grooter invloed gehad op d.
verbreiding der beschaving en 't veranderen
v. d. toestand der menschheid dan die der
boekdrukkunst, zoodat daarmede een nieuw
t - dperk der wereldgeschiedenis aanvangt. d.
ylographie, waarbij schrift in houten tafels
gesneden en afgedrukt wordt (nog voortdurend bij d. Chineezen en Japanners in gebruik) is d. oudste wijze v. drukken. Daze
was in d. 15e eeuw ook bier to lande bekend
on werd er door d. printers uitgeoefend; zij
sneden d. woorden en figuren niet alleen in
hout, maar ook in metalen platen, en drukten
deze af op perkament en op papier. Zij drukten eerst speelkaarten en heiligenbeelden met
onderschrift, daarna geschiedenissen in af beeldingen met tekst, eindelijk boeken zonder
afbeeldingen; deze laatste waren A.B.-boeken,
leerboeken voor 't Latijn en vooral d. in d. middeleeuwen algemeen gebruikte grammatica v.
AELIUS DONATUS; d. Vlaamsche printers vermenigvuldigden op deze wijs d. „Doctrinale'
v. A. GALL -US, een spraakkunst in zesvoetige
verzen.
d. Ontwaakte zucht naar onderzoek en naar
kennis, 't toenemend aantal personen, die
lezen konden of wilden leeren, 't opkomen
v. een welvarenden burgerstand, die boeken
wilde koopen en d. gebrekkige wijze, waarop
door d. xylographie in d. stark toenemende
vraag naar boeken werd voorzien, hebben
waarschijnlijk na,genoeg gelijktijdig op versch.
plaatsen en dan vooral in d. brandpunten
der tot welvaart komende burgerijen in d.
Nederlanden, Zuid-Duitschland en Noord-Itali6
in meerdere hoofden 't denkbeeld doen opkomen, 't eindloos snijden v. dezelfde figuren
to bekorten door iedere letter op een afzonderlijk staafje to snijden on daaruit d. woorden sa,am to voegen, om die na d. afdruk uit
elk. to nemen en tot 't vormen v. andere
woorden to gebruiken, en, nog een stap verder gaande, d. uitvinding to voltooien door
d. letters in vormen (matrijzen) to snijden,
waaruit men door gieten v. een licht smeltbaar metaal zooveel letters v. dezelfde soort
bekomen kon, als men begeerde. Zoo is vermoedelijk 't feit ontstaan, dat versch. steden
elk. d. ear betwisten, d. bakermat der boekdrukkunst met losse, gesneden of gegoten
letters (typographie) geweest to zijn. Immers
met menige belangrijke uitvinding of ontdekking, zelfs in onzen tijd v. snel verkeer
en groote publiciteit, is 't even zoo gegaan.
d. Tijdsomstandigheden bereiden d. gebeurtenissen voor on d. behoefte v. 't oogenblik
doet 't denkbeeld ontstaan om die behoefte
to bevredigen. Zoo kunnen wij 't ons verklaren, dat d. uitvinding der typographie beurtelings is toegeschreven a. KOSTER, a. 't driemanschap Gutenberg, Faust en Schoffer, a,
Pfister, a. Panfilio Castaldo, Regiomontanus,
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Mentelin en Jenson. Onder dit alles is zeker,
dat er tuss. d. lettertypen v. Koster en die v.
Gutenberg een groot verschil in vorm bestaat
en dat die v. Pfister ook kennelijk v. Gutenbergs lettervormen onderscheiden zijn.
In d. eerste heift v. d. 15e eeuw kwam
Laurens Jansz. Koster te Haarlem op d. gedachte d. letters .afzonderlijk te snijden, later
te gieten en naar eisch der woorden om te
zetten. Te Haarlem worden nog d. eerste
boekdrukken, die door Koster vervaardigd
zijn, bewaard, nl. twee boeken in folio; 't
eerste bevat drie verhandelingen, waarvan
d. eerste en tweede in een onbekend jaar
zijn gedrukt en d. derde, 't ,Speculum humanae
salvationis", in 1440 in Gothische karakters
en vol verkortingen. 't Andere folio-boek
bevat d. „Spiegel onzer behoudenis" ('tzelfde
werk als 't laatstgenoemde, in 't Nederl.). d.
Duitschers beweren, dat d. boekdrukkunst
te Mainz door een patricier dier stad, Johann
of Hans Gensfleisch, genoemd Gutenberg,
uitgevonden is. Hadrianus Junius in zijn
„Batavia" (Leiden, 1588), Meerman in zijn
„Origines typographiae" (1765) en Jac. Koning
in zijn „Verhandeling over d. oorsprong der
boekdrukkunst" (1816) hebben getracht d. uitvinding door Koster te bewijzen. A. v. d.
Linde heeft in „d. Haarlemsche Coster-legende"
(D. Haag, 1870) met veel bolezenheid en scherpzinnigheid deze schrijvers wederlegd. d. Duitschers Schaab in 1831 en Wetter in 1836
hebben die door Gutenberg gepoogd aan te
toonen; Camus Sprenger en Jack hebben a.
.'t licht gebracht, dat ALB. PFISTER te Bamberg reeds in 1461 boeken met losse letters
heeft gedrukt. JOH. GENSFLEISCH, gen. GUTENBERG, in 1397 te Mainz geb., woonde te Straatsburg en schijnt daar zijn vermogen verbruikt
te hebben in proefnemingen om met losse
letters te drukken. Hij keerde daarom tuss.
1445 en '48 naar Mainz terug en verbond zich
met d. rijken burger FUST of FAUST, die hem
door twee voorschotten, ieder v. 800 gulden,
in staat stelde letters te gieten en daarmede d. zoogen. 42-regeligen Bijbel to drukken v. 1452 t. 1455. Deze bijbel bevat 650
bladzjjden in 2 folio deelen; er bestaan, voor
zoover bekend is, nog vijftien exemplaren
van: negen op papier en zes op perkament.
d. Schoonschrijver PETER SCHOFFER verbond
zich met 't tweetal, huwde d. dochter v.
Faust en bedacht letters en relief uit staal
te snijden, deze stempels in matrijzen v.
dun koper te slaan en daarin letters to
gieten, veel kleiner, fraaier en scherper dan
't tot dusver gebruikte missaalschrift, waarmede in 1457 d. Psalmen en in 1459 't „Rationale" v. Durandus gedrukt werden. In 1460
kwam met d. nieuwe letter 't chat
V. Janua to Mainz in 't licht, dat 374 blz.,
ieder v. 66 regels, bevat.
Van Mainz verbreidde zich d. kunst spoedig
door geheel Duitschland. Sweynhem en Pannarz brachten die in 1464 naar 't klooster
Subiaco en naar Rome over en Jan v. Spiers
in 1469 naar Venetia, dat spoedig onder alle
steden v. Italie een eersten rang in d. drukkunst innam. In 1470 werd d. eerste bookdrukkerswerkplaats in Frankrijk, in d. Sorbonne te Parijs, aangelegd. In d. Nederlanden
werden Antwerpen, later Amsterdam en Leiden d. voorn. drukplaatsen. In Zwitserland
was sedert 1474 Bazel d. eerste. Ongeveer ter
zelfder tijd werd een boekdrukkerij in Engeland door Caxton bij Westminster en in Spanje
door een Duitscher to Valencia gesticht.
Een eeuw later verspreidde d. kunst zich
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ook buiten Europa. d. Onderkoning v. Mexico,
A. de Mendoza, bracht die omstr. 1550 door
een drukker uit Lombardije n. Amerika over.
In denzelfden tijd of iets later drukten d.
Jezuieten to Lima in Peru, in China en Japan,
op d. kust v. Malabar en waarschijnlijk ook
op d. Philippijnsche eilanden. In d. volgende
eeuw werd d. boekdrukkunst door d. Maroniete-n naar d. Libanon overgebracht. In 1640
liet een nonconformistisch prediker een werk
in Massachusetts door een drukker uit Londen
ter parse leggen; spoedig daarna werden er
drukkerijen to Boston on te Philadelphia opgericht. Na d. vorming der Vereenigde staten
zijn daar d. drukkerijen zoo vermeerderd, dat
er tegenwoordig naar verhouding der bevolking een grooter aantal typographische inrichtingen bestaat dan in andere landen; inzonderheid geldt dat v. d. dagbladpers. In d. 18e
eeuw verbreidde zich d. boekdrukkunst ook
door . 0ost-IndiO, waar zij over Ceylon naar
Batavia kwam, en op 't einde dier eeuw kreeg
Sidney in Nieuw-Holland d. eerste drukkerij.
In 1812 on '13 werden op 't Engelsche schip
Caledonia in d. Middellandsche zee eenige
geschriften gedrukt en kapitein Parry had
op zijn schip Hecla een pars, waarmede in
1819 en '20 d. „New-Georgia Gazette and Winter-Cronicle" gedrukt werd. d. Armeniers begonnert in 1767 to Venetia on Konstantinopel
to dru. d. Joden reeds in 1480 to Soncino
bij Milaan on in Portugal. Bij d. Turken vindt
men niet voor 1726 een drukkerij ; toen was
Ibrahim-effendi to Konstantinopel hof-boekdrukker. Mehemet-Ali heeft in 1822 to Boelaa.
bij Cairo eon drukkerij gevestigd.
d. Beroemdste boekdrukkers v. vroeger tijd
waren : Manutius, Giunti, Rapheling, Plantijn,
Elzevier, Blaeu, Breitkopf, Baskerville, Didot
en Bodoni.
Tot d. belangrijkste geschriften over d. geschied. der boekdrukkunst behooren: TernauxCompans „Notice sur les imprimeries" (Paris,
1842); Faulmann „Illustrirte Geschichte der
Bucbdruckk." (1882) on Lorck „Handbuch der
Gesch. der Buchdruckk." (1883).
B oekdrukkerij, Zie Drukpers.
Boekel is een gem. met 2200 inw. in
N.-Brabant, 15 K.M. t. N. v. Helmond, 7 KM.
t. ZO. v. Vechel.
Boekel (KASPAR HENDR. v.), redacteur V. d.
„Gentsche Beurzen-courant" en v. d. Vlaamsche
Volksalmanak, schreef o. a. „Arnold v. Rummen, of Loon en Luik in d. 140 eeuw" (Gent,
1847); ,,d. Heer v. Frazegnies" (Gent, 1847) en
„'t Davidshof op d. Amandsberg; veld-trilogie"
(Gent, 1855).
B oekeren (RINSE KOOPMANS v.), geb. 17
Jan. 1832 te Groningen, predikant eerst to
Giethoorn, daarna to Leiden, is een vruchtbaar en geliefd schrijver, inzonderheid voor
jeugdige lezers. Sommige zijner schriften zijn
onder d. schijnnaam FRANS TINARLO uitgekomen. Zijn voorn. werken heeten „d. nude
Tolbaas" (1859); „Schoenen op keur" (1865);
„In d. Kooi" (1866); „Strooiavonden" (1867);
„Jan Koster" (1869); „d. Veldwachter v. Laterveer" (1870); „Kapippo" (1871); „Jurriaantjes"
(1871); „Een winkelhaak" (1876),. „Op eigen
beenen" (1882) on ,Luther en Zwingli" (1883).
Boekerij (Bibhotheek). Reeds in d. oudheid werden verzamelingen boekrollen aangelegd; d. oudste wordt door d. overlevering
a. d. Egyptischen honing Osymandyas toegeschreven; ook spreken oude schrijvers v. eon
boekerij der Perzische koningen te Susa. In
Griekenland legde Pisistratos to Athena 't
eerst een boekerij aan, die Xerxes naar Perzio
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liet voeren, doch die door Seleucus Nicator
a. Athene teruggegeven werd. d. Beroemdste
boekerij der oudheid was die te Alexandria.
(Zie dat art.) Daarop volgde die v. koning
Eumenes te Pergamus. Aem. Paulus en Lucullus brachten d. eerste bibliotheken als
buit naar Rome, doch d. eerste openbare boekerij werd er door Asinius Pollio gesticht
Augustus stichtte d. boekerijen Palatina en
Octaviana, die in d. brand onder Nero vernield zijn. Domitianus herstelde ze en ook
Trajanus bracht een beroemde boekverzameling bijeen. Publius Victor, die Rome in d.
4e eeuw beschreef, telde er 28 openbare en
een groot aantal particuliere boekerijen. Al
deze schatten werden gedurende d. Volksverhuizing vernield of verstrooid. In d. 9e en 11e
eeuw werden door d. kundigen Oost-Romeinschen keizer Basilius Macedo en door d.
Comnenische keizer-familie versch. boekverzamelingen, inzonderheid in d. kloosters
op d. eilanden v. d. Archipel en op d. berg
Athos gevormd; d. Arabieren hadden een aanzienlijke verzameling Arabische boeken in
Alexandria en Al-Mamoen liet veel Grieksche
handschriften (codices) koopen en naar Bagdad brengen. In 't Westen werden inzonderheid sedert d. laatste helft der 8e eeuw op
aanmoediging v. Karel d. Groote boekerijen
aangelegd. In Frankrijk was die in d. abdij
„s. Germain des Pres" te Parijs d. beroemdste.
In Duitschland waren d. boekverzamelingen
to Fulda, Corvey en sedert d. 11e eeuw to
Hirschau d. beste. In Spanje hadden d. Arabieren sedert d. 12e eeuw 70 openbare boekerijen, waarvan die to Cordova 250 000 deelen
bevatte. R. Angerville in Engeland, Petrarca
en Boccaccio in Italie legden ook boekverzamelingen aan. Na d. uitvinding der drukkunst kon 't vormen v. een boekerij gemakkelijker en met minder kosten geschieden.
Paus Martin V legde d. grond tot d. boekerij
in 't Vaticaan en kardinaal Bessarion Termaakte zijn aanzienlijke verzameling a. d.
kerk v. s. Marcus to Venetia. Vergelijk: PetitRadel „Recherches sur les Bibliotheques anciennes et modernes, jusqu' b, la fondation de
la bibliotheque Mazarine" (Parijs, 1819).
d. Nationale bibliotheek to Parijs in een
schoon gebouw met een voortreffelijke leeszaal bevat een millioen gedrukte boekdeelen,
80 000 handschriften en onge veer een millioen
geschiedk. bewijsstukken en acten; d. Keizerlijke bibliotheek to s. Petersburg meer dan
400 000 boeken en 20 000 handschriften. In Denemarken bevat d. Koninklijke boekerij to
Kopenhagen 410 000 boeken en meer dan 5000
handschriften, die uit d. nalatenschap v. graaf
Otto Thot vermeerderd werd met 50 000 boekdeelen, 4154 handschriften en een verzameling
-v. 6159 kostbare (v. 1450 t. 1540) gedrukte
werken. d. Bibliotheek v. 't Britsch museum
to London bevat ongeveer een millioen boekdeelen, to zamen ongeveer 500 000 werken en
vlugschriften uitmakende, en bijna 30 000 handschriften. d. Boekerij der Universiteit to Edinburg bestaat uit omtrent 50 000 gedrukte werken en eenige handschriften; die der rechtsgeleerde faculteit aldaar uit omtrent 80 000
gedrukte werken en 1000 handschriften. d.
Boekerij v. d. Universiteit to Glasgow bezit
omtrent 30 000 boekdeelen, die v. Kings College
te Aberdeen omtrent 14 000 en die v. d. Universiteit v. s. Andries omtrent 36 000. d. Bodleyaansche te Oxford bevat 220 000 boeken on
17 000 handschriften; die v. Trinity-college in
Ierland 40 000 gedrukte werken en 1100 Arabische, Perzische en Hebreeuwsche hand-
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schriften. d. Vaticaansche bibliotheek werd
door paus Martin V gesticht; men schat daar
't aantal gedrukte werken op 300 000 en dat
der handschriften op 24 000; behalve doze
boekerij zijn to Rome nog : die v. Barberini
met 60 000 gedrukte werken en eenige duizenden handschriften, die v. Colonna met
ongeveer 400 werken en platen uit d. 15e
eeuw en die v. 't Romeinsche college met d.
werken der kerkvaders. d. Ambrosiaansche
boekerij to Milaan bevat meer dan 60 000 boeken on 15 000 handschriften, die v. Magliabecchi to Florence 100 000 boekdeelen en 8000
handschriften, die to Napels 150 000 boekdeelen
en vele zeldzame handschriften, die v. Bologna 150 000 boekdeelen en 9000 handschriften.
In Spanje is d. boekerij to Madrid, door
Filips V gesticht on door zijn opvolgers uitgebreid, thans aangegroeid tot meer dan 200 000
boekdeelen en een groot aantal zeer kostbare
Arabische handschriften. Die v. s. Isidoro bezit
60 000 boekdeelen en die v. 't Escuriaal ongeveer 200 000 boeken en een groot getal Arabische handschriften. In Zwitserland heeft
Ziirich een openb. bibl., die 25 000 boekdeelen
en eenige merkwaardige manuscripten bevat,
en Bazel een groote schat zeldzame, oude,
gedrukte on geschreven boeken.
In Duitschland en Oostenrijk treft men d.
volgende groote bibliotheken aan : d. Hofen staats-boekerij to Munchen, door hertog
Albert V tuss. 1550 en 1579 gesticht, voor
welke koning Lodewijk I in 1832 in d. Ludwigstrasse een prachtig gebouw stichtte,
bevat 800 000 boekdeelen, waaronder 13 000
incunabelen, 100 000 dissertation, 300 000 vlugschriften on 22 000 meest Latijnsche handschriften. d. Keizerlijke bibliotheek to Ween, reeds in d. 15e eeuw gesticht, bevat
O 000 boekwerken, 15 000 incunabelen, 20 000
handschriften, waaronder 3000 op perkament,
en 300 000 plaatdrukken. d. Universiteits-bibliotheek to Weenen bevat 115 000 boekdeelen,
die to Gottingen, welke v. 1737 dagteekent,
ongeveer 350 000 gedrukte boeken en 4000 a
5000 handschriften. d. Koninklijke bibliotheek
to Dresden, door d. keurvorst Augustus gesticht in 't zoogen. Japansche paleis, bevat meer
dan 300 000 boekdeelen, 2800 handschriften,
182 000 vlugschriften en 20 000 landkaarten. d.
Koninklijke boekerij to Berlijn bestond reeds
voor 1650 on bevat ongeveer 500 000 boekdeelen
en 10 000 handschriften i 't gebouw werd door
koning Frederik II gesticht, doch eerst in 1843
voltooid. d. Universiteits-boekerij to Praag
bezit 100 000 boekdeelen en 7662 handschriften,
d. Koninklijke boekerij to Stuttgart, een stichting v. hertog Karel v. Wurtemberg (1765),
360 000 gedrukte werken, waaronder 25 000
incunabelen, 9000 bijbels in ruim 60 talon en
3400 handschriften. d. Koninklijke boekerij to
Bamberg bevat 61 000 boekdeelen en 2600 handschriften, die der Universiteit to Bonn 70 000
boekd. en 230 handschr., die to Karlsruhe
80 000 boeken, die to Kassel 70 000 boekd. en
400 zeer belangrijke handschriften, die to
Erfurt 40 000 boekd., die to Erlangen 100 000
boekd. on 500 handschr., die to Frankfort a.
d. M. 80 000 boekd., die to Freiburg in Breisgau
80 000, die to Gieszen 100 000, die to Gotha
140 000 boekd. en 5000 handschr., die to Halle
50 000 boekd., die to Hamburg 150 000 boekd. en
500 handschr., die to Heidelberg 150 000 boekd.
en vele oud-Duitsche handschriften, die to
Jena 60 000 boekd., die to InnsbrUck 40 000,
die to Kiel 80 000, die to Koningsbergen 60 000,
die to Leipzig 150 000, die to Marburg 100 000,
die to Meiningen 40 000, die to Neurenberg

Z

BOE.
50 000, die te Oldenburg 80000, die to Weimar
140 000 en die te Wolfenbuttel 200 000 bookdeelen en 4500 handschriften.
In d. Vereenigde Staten v. Noord-Amerika
bestaan meer dan 10 000 openbare boekerijen,
waaronder ook vele schoolbibliotheken; het
getal der boeken, daarin voorhanden, wordt
op 4 millioen geschat; 't getal der boekerijen,
die 50 000 en meer boekdeelen bevatten, is vier,
nl. die v. Harvard University (gesticht 1764)
met 84 200 boekd., d. Philadelphian and Lagonian library met 60 000, d. Congress-library,
to Washington in 1800 gesticht, met 50 000 en
die v. Boston-Athenaeum met 50 000 boekdeelen, 20 000 vlugschriften en 500 plaatwerken.
Buitendien bestaan in d. Vereen. Staten d.
volgende groote boekerijen: in Brunswick d.
Bo wdoin-college-libraries met 24 750 boekd.,
in Hanover Darmouth coll. libr. met 20 600, d.
boekerij der academie to Vermont met 12 250,
in Massachusetts d. Amherst college libr. met
13 700, te Worcester d. boekerij v. d. Amer.
antiquarian Society (gesticht 1812) met 18 000
boekd. Te Providence is d. Brown-Univers.
library met 31 600, te Middletown d. Wesleyan
Univers-library met 11 123, to New-York d.
Albany state-library met 23 274, d. Mercantilelibrary-association met 31 674 en d. Historicalsociety met 17 000 boekd., in Maryland to Annopolis d. State-library met 15 000, d. Baltimorelibrary met 15 000, te Charlottesville d. boekerij
der Universiteit v. Virginia met 18 238 en in
South-Carolina to Charleston d. Library-society
met 20 000 boekd. d. Boekerij v. d. SmithsonianInstitution telt 6000 deelen.
In ons Vaderland zijn d. volgende voorn.
boekerijen: te 's Gravenhage d. Koninklijke
bibliotheek, die v. 1798 dagteekent en 150 000
boekdeelen bevat, waaronder 1500 incunabelen,
2100 handschriften en 60 000 vlugschriften en
politieke tractaten, die gedeeltelijk tot groote
verzamelingen zijn gebracht, waaronder d.
Bibliotheca Duncaniana (1516-1749) in 460 deelen, waarin ongeveer 20 000 stukken vervat
zijn; 't museum Meermanno-Westhreenianum,
dat ruim 1200 drukwerken der 15e eeuw bevat,
waaronder ongeveer 250 Nederl. en daarbij
een exemplaar v. ieder der beide Latijnsche
en v. een der Nederl. uitgaven v. d. „Spiegel
onzer behoudenis". Te Leiden zijn d. boekerij
der hoogeschool en die v. Thysius; d. eerste
is vooral rijk a. Oostersche, Grieksche en Lat.
handschriften (verg.: J. Geel „Catalogus librorum mss." 1852 en R. P. A. Dozij „Catalogus
codicum orient. Acad. Lugduno-Batavae", 1852).
Voorts d. bibliotheek der maats. v. Nederl.
Letterkunde, die een groot aantal Nederl.
handschriften bevat. Te Amsterdam is d. Universiteitsbibliotheek, die v. d. Academie der
Wetenschappen en die v. d. Remonstrantsche
broederschap, die rijk is a. handschriften. Te
Haarlem is d. bibliotheek v. Teyler's stichting, te Utrecht die der Academie, rijk a.
theologische werken en een bijna volledige
verzameling der beste uitgaven v. d. Patres
Ecclesiae en Scholastieken. Te Middelburg is
d. boekerij v. 't Zeeuwsch genoots. der Wetenschappen, to Rotterdam die der s. Laurens
kerk; te Leeuwarden zijn tot een geheel vereenigd d. boekerij v. 't Hof v. Friesland, die
v. 't voormalig Athenaeum v. Franeker en
die v. d. Provincie. Te Breda heeft d. Kon.
Militaire Academie een bibliotheek - to 's Hertogenbosch is een boekerij v. 't Pro vinciaal
genootschap v. kunsten en wetenschappen.
Te Zutfen bestaat een kleine, door oudheid
bijzonder merkwaardige boekerij in d. Groote
kerk, zijnde die v. 't voormalig kapittel v.
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s. Walburg. Ook to Hoorn, Groningen, Kampen, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht,
Gouda, Delft en Maastricht bestaan openbare
boekerijen.
Boekhandel (Fr. librairie) werd in d.
oudheid alleen bij d. Atheners en Romeinen
gedreven en dan eerst sedert hun bloeitijd. d.
Boekhandelaars vOOr d. uitvind. der boekdrukkunst trachtten oude en nieuwe handschriften to koopen of in bruikleen to krijgen, lieten daarvan door geoefende personen afschriften maken on verkochten deze a. hunne
afnemers. Na d. uitvinding der drukkunst
waren d. boekdrukkers veelal tevens d. boekhandelaars. d. Frankforter mis was aanvankelijk 't middelpunt v. dezen handel; Coburger uit
Neurenberg. Plantijn uit Antwerpen, Etienne
uit Parijs, Froschauer en Oporinus uit Bazel
brachten daar persoonlijk d. vruchten hunner
persen ter markt, maar omdat to Frankfort
a. d. Main censuur op d. boeken werd uitgeoefend en v. ieder werk zeven exx. moesten
ingeleverd worden, verplaatste zich sedert
1700 d. markt naar Leipzig, zoodat deze stad
d. hoofdplaats v. d. algemeenen boekhandel
werd en tot nu toe v. d. Duitschen boekhandel bleef. In 1836 is er zelfs een beursgebouw
voor d. boekhandel verrezen. d. Hoofdpersoon
in d. boekhandel is d. uitgever; deze koopt
v. d. schrijver 't manuscript met 't recht v.
uitgave of gaat een overeenkomst aan met d.
schrijver over d. voorwaarden, waarop deze
een letterk. arbeid zal ondernemen of voltooien.
In enkele gevallen worden werken voor rekening v. d. auteur gedrukt en uitgegeven. d.
Prijs, voor 't recht v. uitgave van een manuscript betaald, loopt zeer uiteen. In Frankrijk,
Duitschland en Engeland, die over een taalgebied v. millioenen lezers kunnen beschikken, wordt a. een gevierd auteur wel eens
honderdduizend gulden voor een werk v. matigen omvang betaald. d. Uitgever heeft zeif
een drukkerij of laat anders op een door hem
gekozen drukkerij tegen vast tarief per vel
't boek drukken, zorgt voor correctie en
innaaiing of inbinding, bepaalt d. prijs, tegen
welke 't werk voor 't publiek to koop is en
zendt d. exx. naar d. boekwinkels, met welke
hij in relatie staat. In ons vaderland geschiedt
dit met een rabat v. 20 it 30 pct in commissie
(d. w. z. dat d. boekwinkelier na eon bepaalden tijd d. onverkochte exx. a. d. uitgever
terugzendt) of tegen een grooter rabat voor
eigen rekening. In Engeland, Frankrijk en d.
Vereen. staten leveren d. uitgevers d. boeken
a. d. winkeliers alleen tegen vaste rekening.
Een geheel op zichzelf staande talc v. d.
boekhandel is d. koop en verkoop v. zoogen.
oude boeken, v. boeken, die niet meer bij d.
gewonen boekhandelaar to bestollen zijn. d.
Handelaar in zulke boeken (antiquaar) koopt
nagelaten bibliotheken en ook enkele werken
en houdt daarvan een magazijn of legt v.
zijn voorraad periodieke openbare veilingen
aan. Hij vervaardigt daartoe met meer of
minder letterk. kennis catalogi. d. Oudst bekende catalogus voor een veiling v. boeken
is die der boekerij, nagelaten door Marnix v.
s. Aldegonde, in 1599 to 's Gravenhage.
In Nederland zijn ongeveer 1000 boekhandelaars, waarvan bijna 200 to Amsterdam.
In 1817 werd ten onzent een „Vereeniging tot
bevordering der belangen v. d. Boekhandel"
opgericht, die aanwies tot 300 k 400 laden en
to Amsterdam in 1871 een „Bestelhuis v. d.
Nederl. Boekhandel" heeft geopend.
Boekhara ('t oude Sogdiana) is d. machtigste en Z.-Oostelijkste der vijf staten of ge-
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bieden v. Toerkistan. 't Ligt tuss. se en 41°
NB., begrensd ten W. door Khiwa, t. N. door
Khokand, t. 0. door d. Kirgisensteppe en t.
Z. door Afghanistan. In 't N. en W. zijn steppen en zandwoestl.jnen; in 't 0. is d. bergketen Karatagh, een voortzetting v. d. Moostagh, met sneeuwkruinen; 't Zuiden wordt
doorstroomd v. d. Amoe-darja (Oxus) en d.
Serafsjan (Kohik) en heeft vruchtbare akkers,
waar onze granen, mals, allerlei ooft, maar ook
veel katoen wordt gekweekt. Er wordt daarenboven veel zijde gewonnen. d. Bactrische
(tweebultige) kameel is er 't gewone lastdier,
maar er zijn ook voortreffelijke paarden, sterke
woudezels, herten en antilopen. d. Bewoners,
door sommigen op een millioen, door anderen
op 21/2 millioen geschat, zijn voor 't grootste
deel Oesbeken, die in d. 15e eeuw uit 't N.
kwamen, d. opvolgers v. TIMOER verdreven
en 't heerschend yolk zijn gebleven. In hun
handen is 't gezag, d. handel en d. verstandelijke ontwikkeling. d. Emir is onbeperkt
alleenheerscher en wordt door d. overige khans
v. Toerkistan als opperheer erkend. d. Hoofdstad heet insgelijks Boekhara en heeft 40 000
a 80 000 inw.; Samarkand (Marakanda) is d.
tweede stad v. 't rijk. d. Handel geschiedt er
met karavanen; d. groote karavaanweg naar
Rusland loopt over Khiwa naar Astrakan en
wordt door 3000 kameelen betreden. Bij 't immer verder naar 't Z. en 0. voortdringen der
Russen wankelde d. Emir tuss. d. Russischen
en Engelschen invloed. Toen in 1873 Khiwa
bij Rusland werd ingelijfd, legde d. Emir 't
hoofd in d. schoot; hij is sedert als afhankelijk v. Rusland to beschouwen en heeft o. a.
d. aanleg v. een Russ. spoorweg v. Merw door
zijn gebied naar Samarkand moeten toestaan.
Boekharest of Bucharest is d. hoofdst.
v. 't Koningkr. Roemeni6 en ligt op d. beide
oevers v. d. Dimbowitza (een linkertak v. d.
Donau) in een vlakte. Sedert 1886 wordt zij
versterkt door een kring v. 18 gedetacheerde
forten, ieder 13 KM. v. d. stad verwijderd. Er
zijn 16 000 huizen, paleizen en hutten door een,
met platte daken, kerken en aanz. gebouwen
met metaal gedekt. Er zijn 200 000 a 250 000
inw., die niet veel nijverheid beoefenen, maar
druk handel drijven. Hoewel er een universitelt is en goede inrichtingen voor allerlei
onderwijs, zenden d. aanzienlijken hunne kinderen op studie to Weenen of Parijs. d. Gebouwen zijn in Byzantijnschen stip met Turksche versiering.
Boekharije (klein) of Chineesch Tartarije,
doer d. Chineezen Tian-Sjan-Nan-li genoemd,
is 't Westelijkste deel v. 't Chineesche rijk,
12 000 a 15 000 vk. geogr. mijl groot, t. W.
door d. Beloertagh v. Toerkistan gescheiden.
Dit land is nog slechts weinig bekend; d.
gebroeders SCHLAGINTWEIT hebben 't voor een
deel bereisd en er eenige bijzonderheden over
medegedeeld. 't Tian-Sjan- en 't Kuen-lun-geb.
hebben toppen v. 7000 M. Er is veel woeste
grond. d. Tarim is d. hoofdrivi er die oostwaarts in 't Lopmeer vloeit. d. Winter is er
streng, d. Zomer zeer beet. d. Bevolking bestaat, volgens raming, uit een half millioen
Boekharen.
Boe.khorst (Toil. DE), schilder v. portretten,
historische tafereelen en veldslagen, werd to
Doetinchem in 1661 geb. Hij kwam op jeugdigen leeftijd to Londen in d. school v. G.
Kneller, wiens onderwijs hij zeven jaar genoot.
Daarna arbeidde hij bij lord Pembroke, voor
wien hij geschiedk. onderwerpen en veldslagen schilderde, die v. zijn bekwaamheid getuigen. Later bezocht hij Duitschland, waar
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hij vooral aanmoediging vond a. 't hof to
Berlijn. In 't museum to Weenen vindt men
een stuk met „Nymfen on saters" v, hem.
Tegen 't einde zijns levens zette hij zich to
Kleef neder, waar hij in 1724 overleed.
Boekhouden is in 't algemeen 't opteekenen v. 't debet en 't credit, v. d. to betalen
on d. to ontvangenwaarde in een bedrijf.'t Wordt
in gewoon of enkel on Italiaansch of dubbel
boekhouden onderscheiden. 't Laatste diont
inzonderheid voor handelskantoren on werd 't
eerst in d. bloeiende handelsrepublieken v. Italid gebruikt; 't eerste is voldoende voor iemand,
die weinig omslag heeft, on vordert enkel
een kladboek of memoriaal en een grootboek:
't eerste om er alles achter elk. in op to teekenen, wat in d. loop der zaak voorvalt, en
't laatste om er al d. rekeningen v. debiteuren
en crediteuren uit
memoriaal in over to
brengen. d. Hoofdboeken, tot 't Italiaansch
boekhouden vereischt, zijn d. drie volgende:
't Memoriaal, waarin men vooreerst brengt
een inventaris v. zijn bezittingen on schulden
on voorts nauwkeurige aanteekening houdt
v. koop on verkoop, v. d. maat on 't gewicht
der goederen en d. prijs on d. voorwaarden,
waarvoor of waarop zij gekocht of verkocht
zijn, alsmede v. alle ontvangen on uitgegeven
gelden; 't Journaal, waarin ook dit alles wordt
aangeteekend, doch met dit onderscheid, dat
dit hier onder zijn afzonderlijken debiteur on
crediteur gebracht wordt; on 't Grootboek, dat
slechts diont, om a. alle personen, effecten,
contanten on perceelen een rekening to given,
om alles onder hun debet en credit to brengen,
zooals die in 't journaal zijn gesteld, ten einde
hieruit aanstonds to kunnen zien, wat men
schuldig is en wat men ontvangen moet.
Behalve doze boeken behoeft d. fabrikant en
koopman nog een balansboek of inventarisboek,
waarin op bepaalde tijden d. baten on d. lasten,
't actief on 't passief tegen elkander worden
opgewogen, een rekening-courantboek, een onkosten-, verkoop•, factuur-, cassa-, bank-, cornmissieboek en een klapper, naar gelang zijn
zaken dit vorderen.
Boekpens heet d. bladerige, derde afdeeling v. d. maag der herkauwende dieren,
waarin alleen d. brijachtige deelen der spijs
on d. herkauwde stoffen komen.
Boekweit (Polygonum Fagopyrum L. Fr.
bid sarrasin) behoort tot d. nat. fam. der Duizendknoopen (Polygoneen) en bezit een rechtopstaanden, 3 a 5 dM. hoogen, meest bloedrooden, v. boven vertakten stengel, half pip,
half hartvormige, gesteelde on ongesteelde
bladeren, lang-gesteelde bloemtrossen, die a.
d. top v. d. stengel tot tuilen samenkomen,
een wit of rozerood on a. d. voet green bloomdek, 8 meeldraden, waarvan d. drie binnenste
door kliertjes v. elk. gescheiden zijn, drie
stijlen en als vrucht een nootje, dat langer
is dan 't bloemdek, zwart bruin is on door
scherpe doch gave randen begrensd wordt.
Van alle in ens vaderland in 't wild groeiende
soorten v. 't geslacht Polygonum onderscheidt
zich d. boekweit door een in 't midden v.'t kiemwit on niet zijdelings daar tegen aan gelegen
kiem on in d. lengte geplooide zaadlobben.
Slechts P. tataricum, L. heeft dit met haar
gemeen, maar deze soort is kennelijk a. d.
gekartelde randen v. d. nootjes. d. Boekweit
wordt om hare melige vrucht (eveneens boekweit geheeten) in een groot deel v. NoordAmerika on Noord-Europa, vooral ook in ons
Vaderland, met voordeel verbouwd; zij gedijt
zelfs op zeer slechten grond. Reeds in d. 15e
eeuw werd d. boekweit hier verbouwd: in een
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huurcedul v. 1401 v. d. abdij v. Tongerloo en
in een rekening v. 1418 wordt zij genoemd.
Hoewel 't vaderland dezer plant niet nauwkeurig kan worden opgegeven, bestaat er
grond tot 't vermoeden, dat dit . in 't N.-W.
V. 't Chineesche rijk is. Ook d. hierboven
genoemde P. tataricum bezit meelrijke vruchten, waarom deze soort niet alleen in Siberie,
waar zij eigenlijk te huis behoort, maar ook
in N.-Europa, evenals d. gewone boekweit,
verbouwd wordt. d. Vruchten v. d. boekweit
zijn om haar gehalte a. meel niet slechts een
gewichtig voedingsmiddel voor d. mensch,
maar ook voortreffelijk tot 't mesten v. vee,
terwijl d. gansche plant, 'tzij versch, 'tzij gedroogd, tot d. beste voedergewassen behoort.
Zij is OOnjarig en bloeit bij ons in Juli en
Augustus. 't Meel, onder d. naam gruttenmeel bekend, wordt in gebak en als brij veel
gegeten, maar niet tot brood gebakken, want
't bevat geen kleefstof, wel 25 pct zetmeel
en 13 pct eiwit. In d. streken v. 't hoogveen
in onze N.-0. provinci6n en in N.-W.-Duitschland is men gewoon in 't voorjaar na genoegzame droogte d. bovenkorst v. d. grond
in brand te steken en zonder verdere bemesting in d. arch veenboekweit te zaaien, die licht
door naclitvorst mislukt, maar anders een
goeden oogst oplevert.
13oel (coax.) werd in 1580 te Antwerpen
geb. en schijnt in d. graveerschool der Sadelers gevormd te zijn. Zijn prenten hebben
verdienste. Met W. De Gheyn Jr. graveerde
hij een stel v. negen platen, d. daden en veldslagen v. Karel V voorstellende, naar A. Tempesta. In 1608 gaf hij te Antwerpen d. fabelen
v. Otto Venius met Lat., Eng. en Ital. verzen
in 't licht. Strutt vermeldt, dat hij ook in
Engeland gewerkt heeft en noemt onder d.
daar door hem vervaardigde gravuren „'t Jongste gericht"; „'t Portret v. Hendrik v. Wales"
en 't schoone titelblad voor d. Engelschen
bijbel, die op bevel v. koning Jacobus I gedrukt en in 1611 te London uitgegeven is.
Boel (PIETER), te Antwerpen in 1625 geb.,
was een bekwaam bloem- en vruchtenschilder,
die ook allerlei dieren met een stout penseel
en een uitmuntend koloriet wist voor te stellen.
Eerst had hij Frans Snijders, later zijn oom
Corn. d. Waal tot leermeester; hij bezocht
Rome en Veneti6 en vestigde zich te Genua,
waar zich ook zijn oom beyond; hij bekwam
daar veel werk. Daarna zette hij zich te Parijs
neder en werd er tot koninklijk schilder benoemd ; later keerde hij naar zijn vaderland
terug. Zijn werken onderscheiden zich door
nauwkeurige, zuivere teekening en door d.
waarheid, waarmede hij 't karakter der dieren
wedergaf. Ook worden zijn schilderijen, waaronder die, welke „d. Vier hoofdstoffen" voorstellen, uitmunten, met die der beste meesters
in dat vak gelijkgesteld. BOEL heeft ook ge&at; Bartsch beschrijft zeven stuks v. hem,
„eon wilde zwijnenjacht en zes platen met
roofvogels"; d. eerste kon met d. beste gravuren naar d. voortreffelijkste schilders in dit
Yak wedijveren; d. zes andere zijn zoo schoon,
dat geen prent in dat gerne daarbij te vergelijken is; d. zwijnenjacht gold bij Regal 60
fcs, d. vogels 150 fcs. Een ander stel v. zes
platen met vogels zijn naar zijn teekeningen
vervaardigd en gemerkt P. B. del. chez G.
Scotin. L. Vorsterman graveerde een leeuwenen olifanten-jacht naar dezen meester en W.
Hollar een dooden hags. Hij overl. in 1680.
Zijn bloedverwant QUIRIJN BOEL werd omstr.
1622 te Antwerpen geb. en graveerde te Brussel
onder d. leiding v. Teniers naar schilderijen
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v. d. aartshertog Leopold. Zijn werken bestaan

uit gravuren v. Bassano, Michel Angelo, Giorgione, Titiaan, Palma d. oude, Fetti en Schiavone, die in 't werk „d. Brusselsche galerij"
voorkomen, en uit eenige boerengroepen en
landschappen naar Teniers.
Boelen (HENDR. THEOD.), geb. 21 Apr. 1825
te Amsterdam, cargadoor en scheepsreeder,
schreef onder d. pseudoniem N. DONK:ER :
„Onder d. menschen" (1854); „Twee neven"
(1854); „Een parelsnoer" (2 dln, 1859) en „Elnd
goed, al goed" (2 din, 1862), — alle romans,
geestig en in schoonen stijl geschreven. Ook
schreef hij d. drama's „Gravin Olga en haar
lijfeigene" (1854) ; „Maria v. Utrecht" (1873) en
't blijspel „Ter elfder ure" (1887).
Boelens (NicoLAAs), geb. 17 Jan. 1550 to
Hoorn, studeerde to Leuven en in Frankrijk
in d. geneeskunde, deed een wetensch. rein
door Duitschland en Italig en vestigde zich
in zijn geboortestad als geneesheer. Hij vertegenwoordigde in 1577 't Noorderkwartier in
d. Raad v. State to 's Gravenhage, werd later
schout v. Hoorn en advocaat-fiskaal v. d. Admiraliteit v. 't Noorderkwartier en overl. 26
Febr. 1615. Hij bezat daarenboven uitgebreide
taalkennis en dichtte in 't Latijn.
Boelens (BOALARDUS AUGUSTIJN v.), geb.
in 1722 en overl. to Hardegarijp 9 Nov. 1777,
was een Friesch dichter. Zijn groot dichtwerk, „d. Mensch" getiteld, is nevens eenige
andere zijner gedichten uitgegeven door H. Vegelin v. Claerbergen op naam v. B. Bornius
Alvaarsma. Twee zonen v. B. hebben gedurende d. Bataafsche republiek en d. Fransche
overheersching gewichtige staatsbetrekkingen
bekleed; d een, AMBROSIUS AYZO V. B., word
in 1825 lid der Tweede Kamer on later grietman v. Opsterland. Deze overl. 30 Nov. 1834.
Boeles (PIETER), geb. 4 Mrt 1795 to Ferwerd
in Friesland, studeerde te Groningen in d. godgeleerdheid. Hij werd predikant, laatstelijk
te Noorddijk, on overl. 26 Apr.1875. Zijn voorn.
schriften zijn; „Hebreeuwsche vertellingen"
(2 din, 1831); „Staatsrecht, hervormd kerkbestuur on separatismus" (1838) on ,'t Beleg on
d. bevrijding v. Groningen in 1672" (1838). —
Zijn zoon WILLEM BOELE SOPHIUS BOELES, geb.
2 Oct. 1832 to Noorddijk, studeerde in d. rechtsgeleerdheid, bekleedde ondersch. rechterltjke
betrekkingen en werd in 1876 vice-president
v. 't gerechtshof to Leeuwarden. Zijn voorn.
schriften zijn: „d. Geestelijke goederen in d.
prov. Groningen" (1860); „Levensschetsen der
Groninger hoogleeraren" (1864); 2, d. Patriot
J. H. Swildens, publicist to Amsterdam" (1884)
en „Geschiedenis der Franeker hoogeschool."
Boelgarije is een v. d. Porte afhankelijk vorstendom in 't Balkan-schiereiland, ten
N. door d. Donau v. Roemeniii gescheiden, t.
0. door d. Zwarte zee, t. Z. door Thraci6 en Macedoni6, t. W. door Serviii begrensd. 't Bestaat
uit twee deelen, die door 't Balkan-geb. v.
elk. gescheiden zijn: 't N.-deel, eigenlijk Boelgarije, is 1900 vk. geogr. mijl groot, heeft ruim
2 millioen bewoners on behalve d. hoofdstad
Sofia d. Donausteden Widdin, Nikopoli, Sjistowa en Roestsjoek, d. havenstad Varna en d.
binnensteden Sjoemla, Plewna on Tirnowa;
't Z.-deel, Oost-Roemeli6, is 1600 vk. geogr.
mijl groot, heeft bijna een millioen bewoners
on behalve d. hoofdst. Philippopel d. havenstad Boergas on d. binnenstad Eski Saghra.
Door eigenl. Boelgarije stroomen een aantal
rivieren met korten loop v. d. Balkan noordwaarts in d. Donau, door geheel Oost-Roemelie
stroomt d. Maritza met hare takken oostwaarts naar de Zwarte zee. Roemelig wordt
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v. versch. uitloopers v. d. Balkan doorsneden,
maar eig. Boelgarije is voor 't meerendeel
vlak, welbesproeid, vruchtbaar graanland,
dat geen bemesting behoeft. Graan is alzoo
't hoofdartikel v. uitvoer ; veeteelt is een tweede
hoofdbedrijf, d. nijverheid staat er nog op
lagen trap. d. Boelgaren, afstammende v. een
groot yolk, dat in 't begin der Middeleeuwen
v. d. Wolga tot d. Balkan heerschte, belijden
d. Griekschen godsdienst, zijn vredelievend,
vlijtig en verstandig, maar daarbij hebzuchtig, wantrouwend en listig. d. Boelgaarsche
taal is v. Slawischen stam, rijk a. woorden en
a. dichterlijke voortbrengselen. In 1392 werd
't tegenw. vorstendom door d. Turken onderworpen, tot een provincie gemaakt, die door
hebzuchtige en despotische pasja's verdrukt
en uitgemergeld werd. Ten gevolge v. d. Russische overwinningen op d. Turken werd
Boelgarije benoorden d. Balkan bij 't Berlijnsch
verdrag v. 13 Juli 1878 tot een zelfstandig
vorstendom verklaard, onder suzereiniteit v.
d. Sultan, waarop in 1879 prins Alexander v.
Battenberg met goedkeuring der Russ. en
Turks. regeeringen tot vorst werd gekozen.
Meer en meer ontwikkelde zich onder d. Boelgaren d. zucht zich v. d. Russ. invloed los to
maken eh zich to vereenigen met hunne
stamgenooten a. gene zijde v. d. Balkan. Op
18 Sept. 1885 brak er to Philippopel een opstand
tegen d. Turken uit; dozen werden verjaagd
en vorst Alexander aanvaardde d. regeering
over Oost-Roemelig. Hiermede had hij echter
d. gunst v. d. Russ. Keizer verbeurd. Hij was
tegen d. woelingen der Russ. Zendelingen niet
bestand en deed in 1886 afstand v. d. regeering,
waarop in 1887 d. Oostenrijksche candidaat,
prins Ferdinand v. Coburg (een kleinzoon v.
Lodewijk Filips v. Orleans) gekozen werd, die,
zonder erkenning door Rusland en Turkije,
over d. beide Boelgaarsche landen regeert. d.
Hulpbronnen des lands ontwikkelen zich
snel. Er zijn twee spoorwegen, waarvan d.
lijn Roestsjoek-Varna in verbinding is met
Weenen en Konstantinopel.
Boemerang is d. naam v. een gevaarlijk
wapen, dat bij d. inboorlingen v. Nieuw-Holland en v. eenige Polynesische eilanden in
gebruik is. 't Bestaat uit een winkelhaak v.
hard hout of metaal met een Lang en een
kort been, a. beide zijden scherp. d. Krijgsman vat dit wapen bij 't lange been, met d.
binnenzijde naar d. vijand gekeerd, en slingert d. boemerang met zooveel kracht en
behendigheid naar d. vijand, dat 't wapen een
langrond door d. lucht beschrijft, zoodat 't
tot d. werper terugkeert.
Boendale (JAN), ook genoemd JAN DE
KLERK, geb. in 1280 to Boendale bij Tervueren,
was ruim 40 jaar stadssecretaris to Antwerpen, waar hij in 1351 of volg. anderen in
1365 overleed. Hij schreef in dichtmaat: „Brabantsche Yeesteir (Rijmkroniek V. Brabant,
uitgeg. door Willems in 1829 en in 1843); „d.
Lekenspiegel" (uitgeg. door M. de Vries in
1844); „Van den derden Eduwaert" (uitgeg.
door Willems in 1844) en „Jans Testye".
Boeotia heette in d. oudheid't Oostelijkste
landschap v. Hellas, benoorden Attika en
Megaris. 't Was een vlak land, door d. uitdampingen v. 't meer Kopais dikwijls in
nevelen gehuld. d. Hoofdstad heette Thebe.
Doze stad lag in Neder-Boeotie, in OpperBoeotie lagen Cheronea, Platea, Coronea en
Thespia. d. Merkwaardigste bergen v. dit landschap waren d. Hymettos, Cytheron en Hellkon ; d. rivieren d. Asopas, Cephisos en Ismene.
In d. mythologie v. Griekenland is dit gewest
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bekend door d. ongelukken v. Oedipos en
diens zonen, in d. geschiedenis door d. Thebaanschen oorlog en door d. daden v. Pelopidas en Epaminondas, die hun vaderland
voor een kprten tijd tot hoogen luister verhieven. d. Boeoti6rs werden voor dom en traag
v. geest gehouden, zoodat een Boeotisch vernuft als een spreekwoord gold. Echter wa.
ren Pindaros, Hesiodos, Plutarchus en Cebes
uit Boeoti6 afkomstig. Van 't tegenw. koninkrijk Griekenland vormt dit gewest d. districten Thebe en Livadii, welke to zamen 50 000
bewoners tellen, die zich op veeteelt, graan- en
wijnbouw toeleggen.
Boer, Boerderij, Zie Landbouw.
Boer (LucAs
eigenlijk Boogers geheeten, een beroemd verloskundige, was to
Uffenheim nabij Anspach in 1751 geb., had
to Weenen gestudeerd on later zich door
reizen gevormd. In 1789 werd hij tot hoogl.
in d. practische verloskunde benoemd en tevens
belast met 't toezicht over d. kraaminrichting
voor armen. Hij bekleedde deze betrekkingen
tot in 1822 en overl. in 1835. Zijn grootste
verdienste was, dat hij alle onnoodige hulp
der kunst vermeed, 't verderfelijke daarvan
aantoonde en die tot enkele uitzonderingen
beperkte. E. C. J. von Siebold roemt hem in
zijn „Versuch einer Gesch. der Geburtshillfe"
(Berlin, 1845). Zijn werken worden daar vermeld.
Boer (WILLEM RICHARD), geb. 4 Apr. 1818
to Rotterdam, eerst advocaat to Utrecht, later
burgemeester dier stad en lid der Prov. Staten,
legde zich inzonderheid toe op d. staathuishoudkunde en kan beschouwd worden als een
der rnannen, die deze wetenschap in Nederland populair hebben gemaakt. Hij heeft.
daartoe met woord en daad geijverd en door
zijn vertalingen en oorspronkeltjke schriften
heldere denkbeelden verspreid. d. Voorn. zijn;
„Staathuishoudk. drogredenen" (vert. v. F.
Bastiat); „Dat verwenschte geld" (vert. v.
F. Bastiat); „d. Volksheerschappij in Frankrijk" (vert. v. Guizot); „Denkbeelden over
pauperisme on armverzorging" (1850); Over
plaatselijke belastingen" (1850); „d. Arbeid;
handbook voor Volkshuishoudkunde" (1865);
„Huishoudkunde" (1870) on „Leerplicht en
Schooldwang" (1870).
Boer (FRANCIJNTJE DE), geb. 18 Oct. 1784 to
Harlingen, ontwikkelde zich tot een dichteres
v. bevallige en door natuur en eenvoud
schoone verzen, vooral voor kinderen, en dit
niettegenstaande zij slechts gewoon lager
onderwijs tot haar 13e jaar genoten had en
verder haar geheele leven als dienstbode in
betrekking was. In 1815 verschenen hare
„Dichtproeven"; in 1821 „Nieuwe dichtproevon"; in 1822 „Gedichtjes voor kinderen"
(zevenmaal herdrukt) en in 1823 „Gedichtjes
voor behoeftige kinderen". Zij overl. als verzorgster der kinderen v. d. hoer Tuymelaar
to Heerenveen op 7 Mrt 1852.
Boer (HYBO EVERDES DE), gob. to Emden
in 1776, ontving good onderwijs in wis- on
zeevaartkunde, trad in. d. krijgsdienst b"
d. Bataafsche republiek en werd reeds in 1799
door generaal Dumonceau belast met opmetingen langs d. Dollart. Hij nam deel a. d.
veldtocht in N.-Holland, redde daar met levensgevaar zijn bevelhebber TRIP v. d. dood on
werd bij Castricum zwaar gewond. Hij streed
in d. meeste groote veldtochten v. d. Franschen tijd mede en verwierf als kapiteinadjudant v. generaal Chasse bij Waterloo d.
Militaire Willemsorde on d. Nederl. Leeuw.
In 1830 was hij als luit.-kolonel v. d. gene-
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ralen staf d. rechterhand v. Chasse bij d. verded.
v. d. citadel v. Antwerpen. Hij werd met d.
titel v. jonkheer in d. adelstand opgenomen
en overl. als kolonel 30 Jan. 1838.
Boer (PETRITS
geb. 14 Dec. 1841, to
Holwerd in Friesland, studeerde in d. wis-,
natuur• en geneeskunde te Utrecht, was v.
1867 t. 1871 ieeraar a. d H. Burg. school to
Amsterdam en werd toen beroepen tot hoogl.
in d. botanie to Groningen, waar hij in Mrt.
1890 overl. Behalve merkwaardige dissertaten en academische redevoeringen leverde
hij belangrijke artt. in 't „Maandblad voor
Natuurwetenschappen", in d. „Annales botanici Musei Lugd. Bat." en in „Iris".
Boer (Ten) is een gemeente met 4500 inw.
in d. prov. Groningen, 11 KM. t. N.-0. v. d
stad Groningen en 13 KM. t. Z.-W. v. Appingadam. Zij bevat d. dorpen: Ten Boer, Garmerwolde, Lellens, Thesinge, Wittewierum
en Woltersum.
Boeren-jasinijn (Philadelphus coronarius
L.) is een plant, die met d. echte jasmijn
alleen d. geur der bloemen gemeen heeft. Zij
onderscheidt zich daarvan o. a. door enkelvoudige bladeren en 5 of meer meeldraden; d.
echte Jasmijn (Jasminum officinale L.) heeft gevinde bladeren en slechts twee meeldraden.
Overigens behoort d. laatste tot d. nat. fam. der
Oleace6n en d. eerste tot die der Philadelphe6n.
d. Boerenjasmijn is een heester v. manslengte,
met a. elk. tegenovergestelde, elliptische, puntig uitloopende, gezaagde bladeren en witte,
welriekende, tot bloeitopachtige spiesen vereenigde bloemen, die uit een 4- a 5-deeligen
kelk, 4 a 5 bloembladen 5 of meer meeldraden
en een eenig vruchtbeginsel bestaan, dat door
een gespleten stijl gekroond wordt en later
in een zaaddoos overgaat, die 4 of 5-hokkig
is, hokverbrekend openspringt en talrijke zaden
bevat, welke door een zaadmantel enigeven
worden en kiemwithoudend zijn. Zij groeit in
Z.-Europa in 't wild, maar wordt bij ons veel
in tuinen gekweekt. Van d. rechte takken
vervaardigt men in Duitschland pijpenroeren.
waarom zij daar ook wel „Pfeifenstrauch"
genoemd wordt.
Doeren-oorlog noemt men 't tijdvak in
d. Duitsche geschiedenis, waarin d. landlieden
in Franken en Zwaben en naderhand ook in
Saksen en Thuringen d. wapenen opvatten,
om door geweld verbetering in hun bijna
ondragelijk lot te brengen. Sommige schrijvers
hebben dezen opstand, die vooral omstr. 1530 hevig woedie, op rekening v. d. Kerkhervorming
en v. Luther gesteld, 'tgeen echter partijdig en
onwaar is. Reeds in d. 15e eeuw en niet enkel in
Duitschland, maar ook in Frankrijk en andere
landen liep 't landvolk te wapen (men denke
a. d. Jacquerie); er waren vele staatkundige
redenen om d. boerenstand tot zulke bewegingen aan te zetten: zij waren machteloos
en rechteloos a. willekeur en afpersing v. d.
andere standen prijs gegeven ; zij werden overal
a. ondragelijke knevelarij, a. belasting op alle
artikelen v. verbruik blootgesteld; geenerlei
beroep op hooger gezag stond voor hen open;
zij waren in d. uitgebreidsten zin d. „misera
plebs contribuens". Eindelijk wilden zij deze
ketenen verbreken. Zij poogden dit niet voor
't eerst in 1530, maar beproefden 't reeds in
1491, 1503, 1514, 1515, 1517 en v. 1519 tot 1522.
Luther en d. reformatoren konden niet voorkomen, dat velen onder d. leus der nieuwe
leer en der geestelijke vrijheid naar grootere
staatkundige vrijheid streefden. d. Kerkhervormers veroordeelden d. boerenopstand ten
sterkste en Luther schijnt zelfs weinig gevoel
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voor hunne grieven gehad to hebben ,• Me.
lanchthon noemde 't ,wrevel en geweld, dat
zij geen lijfeigenen wilden zijn"; Luther zeide
tot Spalatin „dat 't niet goad was v. rechten
afstand te doers, want dat d. gemeene man
met lasten bezwaard moest wezen, omdat hij
anders tot moedwil oversloeg" en „dat slechtheid en onrechtvaardigheid der overheden nog
in 't geheel niet muiterij en oproer verontschuldigden."
d. Groote boerenkrijg brak 't eerst in 't
Wilrzburgsche uit, waar zekere Joh. Bdhme,
een volkszanger, zich als vrijheidsprediker a.
't hoofd der misnoegden stelde en door zijn
redevoeringen zich een grooten aanhang verwierf. Duizenden ontevredenen stroomden hem
toe uit Frankenland, Zwaben, Beieren en v. d.
Rijn. Wel liet d. Bisschop v. Wilrzburg hem vatten, maar hij werd door een lager v. 46000 boeren ontzet. In 1525 na d. dood v. BOhme zonden
d. boeren hunne bezwaren in geschrift naar
WUrzburg en verlangden v. d. Bisschop vrije
verkiezing v. leeraren, opheffing der tienden,
afschaffing v. d. lijfeigenschap, v. d. rechten
v. jacht en visscherij en billijker bepalingen
nopens d. landsdiensten. d. Beloften v. d.
Bisschop tot verbetering v. hun lot maakten
weinig indruk op d. opge wonden scharen, die
na Paschen v. 1525 tegen Wilrzburg oprukten,
d. Bisschop noodzaakten d. stad to verlaten
en door geheel Frankenland schrik en verwoesting verbreidden. Burchten, kerken en
kloosters werden geplunderd en verbrand, geestelijken en adellijken vermoord. Sommige
edelen voegden zich om levensgevaar to ontgaan of ook, omdat zij d. zaak der boeren
voorstonden, bij hen en gaven door als leidslieden der boeren op te treden een meer gematigde richting a. hun bedrijf. Zoo werd
Gottfried (Glitz) von Berlichingen voor vier
weken hun hoofdman onder voorwaarde, dat
zij geen uitspattingen zouden begaan.
Voor d. sterke vesting Mari6nburg stieten
d. oproerlingen 't hoofd. Zij werden in Mei en.
Juni 1525 in d. Elzas en Frankenland geslagen. In d. slag bij Frankenhausen laden 8000
boeren, die door THOMAS MUNZER aangevoerd
werden, een nederlaag, waarbij er 5000 sneuvelden. Wilrzburg vie1 in Juli d. Bisschop
wader in handen. d. Onlusten in Lotharingen,
d. Breisgau en a. d. Boven-Rijn werden door d.
vereenigden invloed v. adel en geestelijkheid.
gedempt. Dit ging echter gepaard met ontzettende wreedheden en tallooze terechtstellingen
door d. overwinnaars en ook vervolgingen
der protestanten. d. Bisschop v. Wilrzburg
ging hierin voor en werd gevolgd door d.
Hertog v. Lotharingen. A]zoo hadden daze
onlusten slechts ten gevolge: zwaarder druk
voor 't landvolk in die oorden, vreeselijke
verwoestingen en 't verderf v. heerlijke en
winstgevende gronden. Men berekent, dat gedurende die noodlottige woelingen 189 burchten
en 26 kloosters verwoest werden, terwijl minstens 50 000 menschen daarbij omkwamen,
zonder nog te rekenen zoovelen, die later door
gebrek, ellende en beulshanden d. dood vonden.
Boeresco (BAsimo), geb. 1 Jan. 1830 to
Boekharest in Roemenie, studeerde to Parijs
in d. rechten en werd in zijn vaderstad hoogl.
in 't handelsrecht. Hij nam belangrijk deal a.
d. staatkundige bewegingen in zijn land. Sedert 1860 was hij meermalen minister, gewoonlijk v. Buitenl. zaken, o. a. v. 1879 t.
1881 in 't Kabinet v. Brattiano. Hij volgde
aanvankelijk een gematigde, behoudende staatkunde- hij redigeerde in dien geest 't dagblad „Pressa". Meer en meer helde hij echter
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tot d. liberalen over. Hij overt. te Parijs,
1 Dec. 1883. Van zijn staatk. schriften is v.
algemeen belang : „MOmoire sur la jurisdiction consulaire dans les PrincipautOs unies
roumaines" (1865).
Boerhaave (HERmAsus), d. wereldberoemde Leidsche lloogl. in d. geneeskunde,
word 31 Dec. 1668 gob. te Voorhout, waar zijn
vader predikant was. Deze overt. reeds in
1683 zonder middelen na te laten, maar door
d. .bijstand v. vrienden, die d. grooten aanleg
v. HERMANUS B. opmerkten, kon deze a. d.
Leidsche hoogeschool studenten, eerst in d.
wiskunde en wijsbegeerte, waarin hij reeds in
1690 d. doctorale waardigheid verwierf, daarna
in d. godgeleerdheid en eindelijk in d. geneeskunde. 't Meest oefende hij zich zelf en in zijn
onderhoud voorzag hij door 't geven v. lessen
in d. wiskunde. In 1693 promoveerde hij als
medicinae doctor en vestigde hij zich als geneesheer te Leiden, waar hem in 1701 't lectorschap in d. theorie der geneeskunde, in
1709 't hoogleeraarsambt in d. geneeskunde en
in 1718 dat in d. scheikunde opgedragen werd.
Zijn kennis was zoo grondig en uitgebreid,
zijn voordracht zoo leerrijk en bevattelijk,
zijn praktijk zoo gelukkig, dat zijn roem zich
over gansch Europa verbreidde. Vorsten en
aanzienlijken getroostten zich verre reizen
am zich onder zijn behandeling te stollen.
Czaar Peter d. Groote onderwierp zich a. een
wachttijd v. twee uur om d. beroemden man
to spreken; een Aziatische brief, geadresseerd
„Aan Boerhaave in Europa", kwam terecht
en van heinde en ver stroomden studenten
toe om d. lessen v. d. „herrezen Hippocrates"
to hooren. Uit deze schaar v. leerlingen zijn
Haller, Linnaeus, Gaubius, Van Swieten, De
Garter en nog een groot aantal andere beroemde mannen voortgekomen. In 1722 word
hij door een hevige rheumatische ziekte aangetast, die hem vijf maanden alle onderwijs
belette; bij 't hervatten zijner lessen illumineerde geheel Leiden. Toen echter in 1727
een nog heviger ziekte zijn krachten ondermijnde, moest hij zijn lessen in d. kruid- en
scheikunde laten varen, hoewel hij die in d.
geneeskunde tot kort voor zijn dood, die op
23 Sept. 1738 voorviel, voortzette. BOERHAAVE
was eon groot geleerde, een onovertroffen
leermeester en een edel mensch, — hoogst
eenvoudig, welwillend, oprecht en d. vaderlijke vriend zijner studenten. In 1762 is in d.
s. Pieterskerk to Leiden een grafzuil voor
hem opgericht, waarop zijn kenspreuk „Simplex Sigillum Veri" ('t eenvoudige is 't kenmerk
v. 't ware) is gesteld. Bij zijn talrijke academische werkzaamheden en dagelijksche consulten vond deze merkwaardige man nog tijd
om eon groot getal werken to schrijven, die
medegewerkt hebben om hem wereldberoemd
to maken. In alle Europeesche talon on in
't Arabisch warden overgezet zijn „Institntiones medicae" en „Aphorismi de cognoscendis
et eurandis mortis". Deze werken en zijn
Praelectiones Academicae" zijn versch. malen
herdrukt.
Hij woonde meest op 't laridgoed Klein
Poelgeest a. d. vaart v. Leiden n. Haarlem.
Hij liet enkel een dochter na, maar zijn naam
is aangenomen door twee zusterszonen; ABRAHAM KAAU BOERHAAVE werd hoogl. in d. geneeskunde to s. Petersburg on diens brooder
HERMANUS KAAU BOERHAAVE keizerlijk lijfarts
in die stad.
Boerner (CHRIST. FRED.), in 1688 to Dresden
geb. en overt. in 1753, hoogl. in d. godgeleerdheid te Leipzig, verwierf in zijn tijd grooten
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roem door zijn talrijke schriften; d. meest bekende zijn: „De doctis hominibus Gr. litter.
Graec. in Italia instauratoribus" (Lipsiae, 1750,
herdr. in 1782); ,,De ortu et progressu philosophiae moralis" (ib. 1707); „Institutiones theologiae symbolicae" (ib. 1751) en „Dissert.
sacrae" (ib. 1752). Ook gaf hij een verbeterde
en vermeerderde uitgaaf der „Biblioth. sacra"
v. P. Lelong en een compleete uitgaaf der
werken v. Luther (1728—'34, 22 din).
Boeroe is eon der Moluksche eilanden, behoorende tot d. Ceramsche groep. 't Ligt t.
W. v. Ceram en Ambon en is daarvan door
straat Boeroe gescheiden. 't Strekt zich over
een oppervl. v. bijna 170 vk. geogr. mijl uit
v. 3° 4' tot 3° 50' Z.-B. on v. 126° tot 127° 20'
0.-L. v. Greenwich. Aan d. N.-O.-hoek ligt d.
stad Kajeli met 1300 inw. Hier wonen d.
inlandsche hoofden on d. Nederl. posthouder
on hier geschiedt alle in- en uitvoer, want er
is een ruime, veilige haven en verder is 't
geheele oil. door koraalriffen ontoegankelijk.
In d. bosschen, die 't oil. bedekken, wonen
7000 vreedzame, voor beschaving vatbare
Alfoeren. Er groeien sago en kokospalmen,
allerlei keerkringsvruchten, katoen, rtjst, koffie
on kostbare houtsoorten. d. Hoogste bergtoppen verheffen zich tot bijna 2000 M. d. Rivieren hebben slechts een korten loop.
Boers worden d. afstammelingen der Nederlandsche Kolonisten a. d. Kaap de Goede
Hoop genoemd, die daar landbouw on veeteelt
uitoefenen; zij worden in graanboers, wijnboors on veeboers onderscheiden, spreken en
schrijven d. Nederl. taal en onderscheiden
zich door groote lichaamskracht, vaardigheid
in alle bedrijf, grooten mood on vrijheidszucht,
wilskracht en volharding eigenaardige, eenigszins ruwe zeden on rechtzinnige godsdienstbegrippen. Zij konden zich door dit alles niet
schikken in 't Britsche bewind, dat sedert
1796 a. d. Kaap meester is, on zijn daaroni
sedert 1835 voor 't groote meerendeel Noordwaarts buiten 't Britsch gebied n. d. overzijde der Oranje-rivier getrokken on hebben
eerst Port-Natal, daarna d. Oranje-vrfjstaat on d.
Transvaalsche republiek gesticht (zie deze artt.).
Boers (BENJAMIN), gob. 11 Dec. 1803 to
Utrecht, word Herv. predikant to Renswoude
on Middelharnis, maw* sedert 1872 emeritus
on vestigde zich to Brielle. Hij was v. 1838 t.
1857 schoolopziener in 't 6e district v. Z.-Holland, daarna in 't lle. Hij schreef „Beschrijving v. Goedereede on Overflakkee" (1843) en
„Levensbericht over dr. J. Tichler" (in d.
Handel. der M. v. Ned. letterk., 1866).
Boeschenstein (JoH.), een Oostenrijksch
taalgeleerde, in 1471 gob., was een der herstellers der Hebreeuwsche taal in Duitschland.
Hij onderwees deze to Augsburg en word door
hertog Frederik in 1518 tot hoogleeraar to
Wittenberg aangesteld. Hij leefde nog in 1630,
doch 't jaar v. zijn overlijden is onbekend. Er
bestaan v. hem: een Hebr. spraakkunst (Augsburg, 1514), verbeteringen v. een bijvoegsel
tot d. „Rudimenta hebradca" v. rabbi Mosche
Kinchi (ibid. 1520) en een Duits. on Lat. overzetting der boetpsalmen (ibid. 1526).
Boeseken is d. naam v. twee zusters, die
beiden in een gueden stijl on met godsd. strekking eenige verhalen en gedichten hebben
geschreven. d. Oudste, SUzANNA MARIA B.,
gob. 12 Mrt 1821 to Lunteren, huwde en vertrok in 1861 naar Cheribon, waar zij 23 Jan.
1866 overt. Zij schreef o. a. „Twee gevangenen
op 't slot van den Berg" (1848); „Alcmenon;
een geschiedk. verhaal" (1851) en „Hillegonde;
een verhaal uit d. grafel. tijd" (1852). d. Jon-
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gere, MYNOLDINA ADRIANA ANTOINETTA B., geb.
12 Juni 1825 te 's Heerenberg, werd pleegzuster
en later adj.-directrice in d. cell. gevangenis
to Amsterdam. Zij overl. 23 Nov. 1871. Van
haar zijn: „d. Pleegzuster" (1854); „Judas d.
Maccabeer" (1856) en „Geeske van den Elzenpas" (1862).
Boete (Fr. amende, penitence) bet. in 't algemeen herstelling, verbetering, zooals blijkt
uit d. beteekenis v. 't werkw. boeten in 't
netten boeten en ketel boeten, in meer bepaalden
zin 't herstellen v. een verkeerden rechtstoestand, 't vergoeden v. gepleegd kwaad door
't ondergaan v. straf. In rechtskundigen zin
is d. boete een door d. rechter op to leggen
straf, bestaande in d. betaling v. een bepaalde
geldsom ten bate v. d. staat, provincie of
gemeente. Men vindt hiervan reeds sporen
bij oude volkeren en ook bij d. Germanen.
Daar werd aanvankelijk wie onrecht pleegde,
uit d. gemeenschap gesloten, hij werd verklaard to zijn vredeloos (Eng. outlaw, Lat. exlex).
Later kon deze uitbanning of vogelvrijverklaring afgekocht worden door 't geven v.
een som gelds. Als d. misdadiger a. d. beleedigde of a. d. verwanten v. d. verslagene d.
bepaalde som had betaald, werd d. zoen getroffen, was zoo wel 't recht als d. schade
hersteld. In godsdienstigen zin was boete 't
to niet doen v. schuld, 't verzoenen met 't
Opperwezen. Bij vele Heidensche volken bestond deze boete in gruwelijke zelfkastijding,
bij d. Israelieten in offeranden, vasten en
uiterlijke teekenen, ofschoon in d. profetische
schriften v. 't Oude Testament deze uitwendige boete nauwkeurig onderscheiden wordt
v. d. innerlijke boete, die in schuldbekentenis,
berouw en verbetering bestaat. In d. Christelijke kerk werd insgelijks a. hen, die wegens
zonde of misdaad buiten d. gemeente moesten gesloten worden, d. gelegenheid gegeven
weder in d. gemeenschap der kerk opgenomen to worden door boetedoening. d. Bisschoppen hadden 't recht na d. belijdenis
v. zonden gehoord to hebben d. boete op to
leggen, die bestond in bidden, vasten, 't doen
V. bedevaarten, zelfkastijding, ook wel gevangenzetting of 't betalen v. geld. Dit geld
was aanvankelijk ten behoeve der armen en
volksbegrip, dat door d. betaling v. dit
geld 't gepleegde kwaad werd afgekocht of
weggenomen, is meermalen door d. Kerk nadrukkelijk bestreden. Behalve d. aldus opgdlegde boete werd reeds vroeg d. vrijwillige
boete als bijzonder verdienstelijk geacht. Niet
alleen dat enkele personen in afzondering
hun leven in een aaneenschakeling v. boetedoening doorbrachten, maar er ontstonden
ook boetedoende kloosterorden on in tijden
v. groot gevaar of ellende werden er algemeene boetedagen verordend, die in godsdienstoefening, vasten on gebed werden besteed; vandaar d. naam boete-, bede- en vastendag. In d. R. Kath. kerk werden aanvankelijk
als boetedagen ingesteld, die voor Advent,
vOOr Paschen en na Pinksteren, waarbij pans
LEO DE GROOTE d. herfstvasten in Sept.
voegde. Zoo ontstonden d. quatertempers als
boete- on vastentijden in elk seizoen. Daze
quatertemperdagen werden nog lang door d.
Protestanten in sere gehouden, zijn in d. Eng.
Episcopale kerk nog erkend, gelijk ook in
sommige Protest. landen jaarlijks op bepaalde
tijden een boete- en bededag wordt gehouden.
13oethius (ANICIUS MANLIUS TORQUATUS
SEVERINUS), een wijsgeer, omstr. 470 to Rome
geb., werd op 't vermoeden, dat hij tegen
koning Theodorik samenspande, eerst in bal-
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lingschap gezonden, daarna in d. gevangenis
geworpen en eindelijk met zijn schoonzoon
Symnachus in 524 of 525 ter dood gebracht.
Hij was een geleerd man, wiens geschriften
eeuwenlang troost on licht a. velen hebben
geschonken. Zijn „Consolatio philosophiae"
(Troost der wijsbegeerte), in 5 boeken gedurondo zijn gevangenschap ,3pgesteld en a. d.
verwoestende hand des tijds ontkomen, is een
voortreffelijk werk. 't Is in vele talen overgezet; d. oudste Nederl. vertaling is die v. J.
Vilt „Vertroosting der wijsbegeerte"; (1470):
later verschenen „Vijf boeken Bo8cii de consolations philosophiae" (Ghend, bij A. de
Keijsere, 1485), d. overzetting door D. V. Coornhert (Leiden, 1585; Amst., 1616) on v. Gargou
(Amst., 1703). Van d. Fransche vertalingen is
d. baste die v. abt Colesse (Paris, 167:1). d. Aan
Bo8thius toegekende theologische werken zijn
niet v. hem. d. Eerste uitgaaf zijner gezamenlijke werken verscheen to Venetia in 1491 en
1492.
Boetie (ETIENNE DE LA), geb. to Sarlet in
Perigord in 1530 on 18 Aug. 1563 overl., was
raadsheer in 't Parlement v. Bordeaux on
werd in zijn tijd voor een orakel v. geleerdheid gehouden. In zijn 16e jaar vertaalde hij
reeds Xenophon en Plutarchus in 't Fransch
en schreef hij een verhandeling over d. vrijwillige slavernij. Montaigne heeft zijne gezamenlijke geschriften in 1572 to Parijs 't licht
doen zien on in zijn „Essais" d. voorn. verhandeling opgenomen; daarin wordt d. oorsprong, d. aard en d. zwakheid der tirannie
aangewezen, wijl d. dwingeland niets vermag,
als d. onderdrukten tegen hem opstaan; 't geschrift verkreeg daarom d. naam ,Contr'un".
Boetius (EPpo), geb. in 1529 to Roodhusum
in Friesland, was een schrander rechtsgeleerde
en philoloog, die reeds met zijn twintigste
jaar to Leuven voorlezingen over Homeros
en Hesiodos hield. Hij werd hoogl. to Nizza
en omhelsde d. hervormde leer, doch verzaakte die later, toen hij te Parijs beroepen
werd. Hij was daarna hoogl. to Toulouse on
overl. to Leuven 16 Nov. 1599. Hij was zeer
geleerd, even ervaren in d. wijsbegeerte en,
kerkelijke geschiedenis als in d. rechtsgeleerdheid.
Boetpsalmen. Met dezen naam worden.
inzonderheid onderscheiden : ps. 6, 32, 38, 51,
102, 130 on 143 (bij d. Kath.: ps 6, 31, 37,
50, 101, 129 en 142), omdat daarin een diep
berouw over begane zonden en een ernstige
begeerte naar verzoening met God wordt
uitgedrukt. Sommige daarvan, zooals „Miserere" (ps. 50) en „De profundis", (ps. 129) zijn
door geniale componisten zoo treffend op muziek gezet, dat zij 't gemoed diep ontroeren.
Bij plechtige, passende gelegenheden worden
zij voorgedragen.
Boetseeren is 't vormen v. verheven
beeldwerk of v. beelden uit een weeks stof,
zooals gips, klei of was. (Zie 't art. Beeldhouwkunst).
Boettiger (KARL AUG.), archeoloog, directeur v. 't museum te Dresden, werd m 1760
to Reichenbach in Saksen geb. Hij studeerde
to Leipzig en Gottingen, werd rector to Gfiben,
waar hij een vermaard opvoedingsgesticht
opende. Later werd hij door mvloed v. HERDER
directeur v. 't gymnasium to Weimar; welk
ambt hij v. 1791 t. 1804 bekleedde. Hier genoot hij d. omgang met WIELAND, SCHILLER
on GOETHE; d. geleerde kunstenaar Meyer boezemde hem smaak voor d. archeologie in. Van
1795 t. 1803 gaf hij onder d. naam Bertuch
't „Journaal v. pracht en mode" uit; in 1797
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begon hij d. nieuwen „Duitschen Mercurius",
die later door Wieland geredigeerd werd. Ook
schreef hij vele artikelen in d. „Allgemeine
Zeitung". In 1804 werd hij directeur v. 't Instituut der pages, dat later vereenigd werd
met d. militaire school, vervolgens v. 't Museum V. oudheden. Hij hield toen to Dresden
voorlezingen over d. archeologie voor aanzienlijke hoorders. Vele dezer voorlezingen
zijn gedrukt, zooals zijn gedachten over d.
geschiedenis en d. schilderkunst en zijn verhandeling over d. Aldobrandijnsche bruiloft".
Zijn „Sabina oder Morgenscenen einer reichen
ROmerin" (Leipzig, 1803) werd in 't .Fransch
-overgezet. Boettiger bezat groote geleerdheid,
grondige kennis der oude en nieuwe talon en
heeft een menigte duistere punten in d. archeologie, mythologie en d. tooneelkunst der
Ouden opgehelderd. In 1830 begon hij zijn
„Amalthea" uit to geven, die later vervolgd
werd onder d. titel „Journaal v. archeologie
en kunst." Vele zijner werken zijn in 't Fransch
..overgezet. Hij overl. 17 Nov. 1835.
Boetzelaer is d. naam v. een oud adellijk
geslacht, welks stamhuis ten Boetzelaer in
Kleefsland, niet ver v. Kalkar, nog in wezen
is. d. Boetzelaers waren in d. lie eeuw reeds
beroemd en hebben zich verspreid in versch.
takken door Gelderland, Utrecht en Holland,
waar zij ook in d. ridderschap beschreven
waren. Hun geslacht heeft veel voortreffelijke
mannen opgeleverd. Tot dozen behooren : WESSEL en zijn zoon FLORIS V. D. B,, heeren v. Langerak en Asperen, die 't Smeekschrift der edelen
mode onderteekenden en d. zaak der Hervorming in Nederland krachtig steunden; RUTGER
V. D. B., broeder v. Floris, die gelijk zijn vader
en broeder door Alva gebannen en door prins
Willem I, wiens vriend hij was, in gewichtige
staatszaken gebruikt werd; RUTGER WESSEL
V. D. B., die in zijn jeugd ons land onder prins
Maurits diende, later vooral als staatsman
grooten roem verwierf en d. Fransche en
Ifederl. poezie beoefende; GIDEON V. D. B.,
leerling v. Lipsius, vriend v. H. De Groot,
gouverneur v. Loevestein en Woudrichem, in
1614 in plaats v. Francois Aerssens, als gewoon
afgezant naar 't Fransche Hof gezonden;
GIJSBERT V. D. B., in 1627 nevens R. v. d. Honert,
A. Bicker en S. v. Beaumont naar 't Noorden
gezonden, om d. vrede tuss. Zweden en Denemarken to bevorderen en nieuwe handelsovereenkomsten to sluiten; doch door ziekte
gedwongen to huis to blijven, stierf hij in 't
volgende jaar; FREDERIK HENDRIK V. D. B., die
zich als krijgsman beroemd maakte on in d.
slag bij Senef (11 Aug. 1674) sneuvelde; JAKOB
GODEFROY V. D. B., heer v. Nieveen, die met
lof gewichtige staatsambten bekleedde en in
belangrijke commission gebruikt word; PHILIP
JAKOB, graaf (zijn voorouders voerden d. titel
baron) v. d. Boetzelaer, door keizer Karel
VI tot d. rijksgravenstand verheven; JAKOB
PHILIP V. D. B., ill 1744 als gezant naar Londen
afgevaardigd, ten einde 't Hof v. s. James to
verklaren, dat d. Staten a. hun verbintenissen
met Groot-Brittanni6 en Oostenrijk zouden
voldoen. Hij was een geleerd man, curator
der Leidsche hoogeschool en overl. 26 Apr.
1781. Zijn zoon KAREL V. D. B., geb. 6 Aug. 1728,
trad in d. krijgsdienst en verdedigde in 1793
met kordaatheid en standvastigheid d. Willemstad, waarover hij gouverneur was tegen
d. Franschen. Hij antwoordde op d. opeisching
v. Dumouriez enkel „Neen" en deed dit woord
gestand. Hij werd daarna tot luit.-generaal
verheven en overl. te IJselstein, 21 Sept. 1797.
Boey (coRNEms) of Boy, geb. to Zieriksee,
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advocaat-fiskaal en procureur-generaal over
Holland, Zeeland en West-Friesland, dichtte
in 't Latijn en 't Nederl. „d. Psalfnen Davids"
(Rott. 1648). Een tweede druk hiervan verscheen to Leiden in 1659 onder d. titel
„'t Nieuwe werck der Psalmon v. Koning
David". Versch. zijner gedichten zijn in d.
bundels zijner dichterlijke tijdgenooten opgenomen, o. a. ook in die v. Const. Huyghens. Hij
overl. to 's Gravenhage, 2 Febr. 1665.
Boezemrecht hoot 't recht 't water
v. een landschap to ontlasten in een ander
en d. verplichting dat water to ontvangen. Hiertoe is een bepaald peil v. opmaling
noodig. Als eenige polders 't recht hebben 't
overtollige water gemeenschappelijk in een
zelfde water to loozen, hoot dit water d. gemeene boezem. 't Plaatsen v. stoomgemalen
en watermolens is geheel afhankelUk v. 't
boezemrecht.
Boffrand (GERMAIN DE) was een Fransch
bouwmeester, die in 1667 to Nantes geb. werd.
Hij was een der baste leerlingen v. J. Hardouin Mansard. Hij stierf in 1754 on heeft in
zijn lang leven een aantal groote werken
volvoerd in en buiten zijn vaderland, alle
in d. smaak v. Palladio. Onder d. merkwaardigste behooren d. paleizen voor Leopold,
hertog v. Lotharingen, to Nancy, to Luneville
on to Brussel, en een voor d. Vorst bisschop
to Wilrzburg, d. hotels Montmorency on Argenson to Parijs en d. gavel der kerk de la
Mercy. Zijn beroemdste werk, wat d. constructie betreft, is d. prachtige fontein in 't
Hospice Bicetre bij Parijs; hij bouwde er ook
't vondelinghuis, dat door P. Palta op drie
platen gegraveerd is. Boffrand was ook schrijver v. 't werk „Architecture ou principes de
cot art" (Paris, 1745) on v. een beschrijving v. 't
gieten v. 't ruiterstandbeeld v. Lodewijk XIV
door Keller.
Bogaerd (KAREL), geb. 21 Oct. 1834 to
Kalken in Oost-Vlaanderen, eerst stationschef a. d. spoorw. Gent—Eecloo, later worktuigkundige in een fabriek, schreef vele dichtwerken, o. a. „Willems, Ledeganck, Van Duyse;
trilogie" (1861); „Bloemen, in 't wilde gegroeid"
(1861); „Adolf en Ludwina" (1862); „Stemmen
des gevoels" (1864) on „Verstrooide bladeren"
(1867).
(ANDRE
Bogaerde van ter Brugge
JEAN LOUIS baron v. D.), geb. 7 Juli 1787 to
Gent, was daar burgemeester en later districtsconamissaris v. 't land v. Waes. Van 1820 t.
1842 was hij gouverneur der prov. NoordBrabant en hij overl. 12 Jan. 1855 op zijn
goederen to Heeswijk. Hij schreef: 't District v. S. Nicolaas, voorheen 't Land v. Waes"
(3 dln, 1825); „Overzicht der geschied. v. Belgie
en die v. Polon" (1831) en „Proeve over d.
belangrijkheid v. handel, scheepvaart en
nijverheid" (1845).
Bogaers (ADRIANUS), geb. 6 Jan. 1795 to
's Gravenhage, studeerde to Leiden in d. rechten, vestigde zich daarna als advocaat to
Rotterdam, trad er in rechterlijke betrekking
en werd vice-president der rechtbank tot
1853, toen hij zijn ambt nederlegde, om zich
geheel a. d. dichtkunst en taalstudie te wijden.
Hierin bereikte hij een buitengewone hoogte.
Een grondige kennis der beteekenis en kracht
v. d. woorden onzer taal kwam hem to stade,
om zijn gedichten een onberispelijken vorm
to geven, die daarenboven door kracht, welluidendheid en rijken inhoud boeien. Tot d.
voorn. zijner dichtwerken behooren: „JochObed" (in 1835 met een schoone opdracht a.
zijn moeder 't eerst alleen voor zijn vrienden
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gedrukt); „d. Tocht v. Heemskerk naar Gibraltar" (183l), een met goud bekroond prijsdicht,
door d. Holl. maats. v. Kunsten en Wetensch.
opgegeven, door kenners 't schoonste beschrijvende gedicht genoemd, dat in onze taal bestaat; Adams eerstgeborene" (1843, in d. werken v. 't Kon. Instit.); „Balladen en Romancen"
(1846, 2e vermeerd. uitg. 1862); , Dichtbloemen
uit den vreemde" (1852); „'t Metalen Kruis"
(1856); een niet in d. handel gebrachte buridel
„Gedichten" (1859) en „1813-1863; Jubelzang"
(1864). Door zijn kostbare verzameling handschriften en oude dichtwerken was hij in
staat menig licht op taalk. gebied te ontsteken, waarvoor d. , Taalgids" gewoonitjk 't
orgaan was; zijn verhandeling over „d. Uiterlijke welsprekendheid" werd in 1840 door d.
Holl. maats. met goud bekroond. BOGAERS
overl. te Spa, 11 Aug. 1870. Zijn gezamenlijke
dichtwerken werden in 1872 in 2 dln met
een inleid. v. N. BEETS bij A. C. Kruseman te
Haarlem en zijn „Taalkundige opstellen" in
't zelfde jaar door prof. BRILL uitgegeven.
, I3ogaert
(ABRAHAM), geb. in 1663 te Amsterdam, reisde als opper-chirurgijn naar
Batavia, werd daar koopman, bereisde d. kusten v. geheel Indie, kwam in 1706 weder te
Amsterdam, vestigde er zich als apotheker
en overl. in 1727. Hij heeft veel en velerlei
geschreven. Hier wordt daarvan vermeld:
„Achtste berispdicht, in Nederl. vaerzen vertaelt" (1693); „Alexander de Groote, treursp.
n. Racine" (1693); „Keurstoffen v. Griekse en
Romeinse Grootmoedigheden" (1697); „C. Suetonius Tranquillus v. d. XII keizers" (uit 't
Lat. 1699); „C. Julius Cesars Aantt. der Gallische e. a. oorlogen" (uit 't Lat., 2 dln, 1709);
„Hist. Reizen door d' Oosterse deelen v. Asia"
(1711, 2e dr. 1730); „d. Gewaande Droes"
(kluchtsp. 1711); „Rhadamistus en Zenobia"
(treursp. 1713); „Historie v. d. grondlegging
der Nederl. vrijheid" (1716) en „Gedichten"
(1723, 2e dr. 1729).
B ogaert (FELIX GUILL. MARIE), geb. 2 Juli
1805 te Antwerpen, secretaris v. d. Belgische
archaeologische academie, schreef meest in
't Fransch. In 't Nederl. zijn v. hem: pd. Goede,
oude tijd in Belgi6" (1844) en ,Historische
litanien der heiligen v. Belgie" (1848). Hij overl.
te Antwerpen, 16 Mrt 1851.
Bogan (ZACHARIAS), taalgeleerde, geb. in
1625 in Devonshire, in 1659 overl., is bekend
door zijn „Homeri comparatio cum scriptoribus sacris" (Oxford, 1658). Hij schreef ook
bijvoegsels tot d. Attische oudheden v. Rous
(Londen, 1685).
B ogdanowitsj
(IPPOLYT FEDOROWITSJ),
een Russisch lierdichter, in 1743 te Perewolocno in Klein-Rusland geb., werd in Ain jeugd
tot d. studie der wiskunde bestemd, doch
wendde zich tot d. tooneeldirecteur Cheraskow,
om a. 't tooneel verbonden te worden. Deze
nam hem in zijn huis en liet hem d. universiteit te s. Petersburg bezoeken. In 1761 werd
hij daar tot inspecteur en in 1765 tot tolk bij
't departement v. Buitenl. zaken aangesteld.
In 1766 vertrok hij met graaf Bieloselski als
secretaris v. legatie naar Dresden. Daar legde
hij d. grond tot een zijner schoonste romantische gedichten „Duschenka", dat in 1775 't licht
zag. In 1768 keerde hij naar s. Petersburg terug
en vertaalde daar Vertot's „Histoire des revolutions de la Republique Romaine" (s. Petersburg, 1771—'75) ; daarna vervaardigde hij een
geschiedenis V. Rusland, versch. kleine drama's
en een verzameling Russische spreekwoorden. In 1780 werd hij tot lid der commissie
voor Rijksarchief en in 1788 tot voorzitter
II.
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daarvan aangesteld. In 1795 verzocht hij zijn
ontslag en sedert leefde hij op een landgoed
bij Koersk, waar hij 6 Jan. 1803 overl. Zijn
bescheidenheid evenaarde zUn talent en zijn
rondborstig en edelaardig karakter spiegelt
zich of in zijn gedichten. Zijn werken zijn in
zes dln te Moskou (1809 en 1810) verschenen.
(2e druk in 4 dln, 1818).
Bogerman (REINIER), een Friesch rechtsgeleerde, abt v. 't Gerkesklooster, in 1531
syndicus en secretaris der stad Groningen,
genoot 't vertrouwen v. keizer Karel V, die
hem in 1537 als gezant naar Luneburg afvaardigde. Sedert 1550 was hij secretaris v. Kampen en regelde hij daar 't archief. Hij heeft
geschreven Over d. oorsprong der Friezen,
hun voornamen en spreekwoorden", maar dit
werk is niet in druk verschenen.
Bogerman (JOHANNES), een kleinzoon v.
d. vorige, werd in 1576 geb. te Opleeuwert in
Oost-Friesland. Hij studeerde in d. godgeleerdheid en werd achtereenvolgend predikant te
Sneek, Enkhuizen en Leeuwarden. Terwijl hij
daar predikant was, werd hij tot voorzitter
v. d. Dordtsche synode benoemd, waar d. gevoelens der Remonstranten, die hij hevig
tegenstond, veroordeeld werden. Lof en Laster
heeft hij in ruime mate ondervonden en hemelsbreed verschilt 't oordeel over zijn handelingen,
beschreven door Uitenbogaard of door Trigland,
door Brandt of door Regenboog. In 1633 werd
Bogerman tot hoogl. in d. godgeleerdheid te
Franeker aangesteld, doch d. gewichtige taak,
't nazien der zoogen. Statenvertaling v. d.
Bijbel, belette hem zijn ambt voor 1634 te aanvaarden. Hij overl. 11 Sept. 1637. Onder zijn
geschriften behooren : „d. Jezuietische Catechismus", opgedragen a. d. Staten v. Friesland,
die hem daarvoor tweehonderd gulden vereerden; ,,d. Practijk van Boetvaardigheid"; een
vertaling v. Beza's book „Over 't ketterdooden"
en een „Tractaat van de Lijdzaamheid."
Boggio (PIER CARLO), geb. in 1828 te Turyn,
studeerde in zijn geboortestad, ijverde met
kracht voor d. eenheid v. Itali6, werd lid v.
't Parlement en vertrouweling v. d. minister
CAVOUR. Behalve veel dagbladartikelen en
vlugschriften schreef hij „Beschouwingen over
d. absolute vrijheid v. Kerk en Staat" (1854).
Hij werd benoemd tot leeraar in 't Constitutioneel recht a. d. hoogesch. te Turin, maar
in d. oorlog v. 1866 wilde hij deelnemen a. d.
vrljmaking v. Veneti6 en kwam om 't leven
bij 't verzinken v. 't admiraalsschip in d. slag
bij Lissa (20 Juli 1866).
Bogh (ERIx), geb. 17 Jan. 1822 te Kopenhagen, werd opgeleid tot onderwijzer, maar
werd tooneeldichter en acteur. Hij heeft ruim
70 blij- en zangspelen geschreven, die met
grooten bijval in Noorwegen en Denemarken
werden vertoond. Hij bereisde Frankrijk en
Duitschland en werd in 1856 directeur v. d.
Casino-schouwburg. Hij redigeerde sedert 1860
't dagblad Folkets Avis" en later 't dagblad
„Dagens /∎4 yheder." In 1870 schreef hij ook
„Uitgezochte verhalen" en „Ergernissen van
Jonas Tvermose". In 1881 werd benoemd
tot censor v. d. Nat. Schouwburg.
Bogomilen waren d. aanhangers eener zonderlinge secte, in d. 12e eeuw in d. Grieksche
kerk ontstaan. Zij vlochten heidensche denkbeelden in 't Christendom, verwierpen doop en
avondmaal, kenden a. 't Nieuwe en een deer
v. 't Oude Testament slechts een allegorische
beteekenis toe en beschouwden d. kerken als
Gode onwaardige plaatsen. Toen deze secte
zich uitbreidde, zocht keizer ALEXIUS COMNENus Naar uit te roeien. Hij het d. aanvoerder
11
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levend verbranden en vele belijders
in d. gevangenis werpen; toch bleef deze
ketterij nog lang bestaan en in d. 13e eeuw
werden nog personen veroordeeld, omdat zij
d. leer der Bogomilen waren toegedaan.
Bogos heeten d. bewoners der bergvlakte,
die zich 2000 M. hoog t. N. v. Abessinie tot
16 112 gr. N.-B. uitstrekt. Zij zijn 10 000 in getal,
leven als herders in armelijke hutten, zijn
Christenen met heidensche begrippen en a.
Abessynie onderworpen. Hun land is heerlijk
schoon, 't helt terrasgewijze af, oostwaarts
naar d. zee en westwaarts naar Barca. 't Is
v. bekoorlijke dalen doorsneden en d. hellingen
zijn met bosschen v. vruchtboomen bedekt.
d. Reiziger MUNZINGER, die er v. 1855 t. 1861
vertoefde, heeft ons 't eerst nauwkeurige berichten over dit gewest medegedeeld on is
later door andere onderzoekers gevolgd.
.Bogoslowskoi Sawod is een stad a. d.
oostelijke helling v. 't Oeral-geb. in 't Russ.
gouvernement Perm. her is 't middelpunt
der rijke mijnen v. allerlei aard, wier opbrengsten langs d. Toerja en over een bevaarbaar
meer hier worden aangevoerd. Zij bestaan in
gedegen zilver, gedegen koper, kopererts, ijzer
en lood. Ook zijn er goudwasscherijen en
br uinkoollagen.
Bogota of Santa-fe-de-Bogota, hoofdstad der Z.-Amer. republiek Nieuw-Granada,
ligt onder 4° 36' N.B. ruim 2600 M. boven d.
zee a. d. westzijde der Oostelijke Cordillera's,
a. d. Rio de Bogota,. die later in d. Magdaleuastroom vloeit. Zij is d. zetel der regeering
en v. een aartsbisschop. De huizen zijn fraai
gebouwd, maar uit vrees voor aardbevingen
zonder bovenverdiepingen, zoodat d. stad een
groote oppervlakte beslaat. d. Prachtige hoofdkerk werd in 1814 gesticht en bevat een bijzonder rijk met edelgesteenten getooid beeld v.
Maria. Bovendien zijn in Bogota veel kerken,
kloosters en 4 hospitalen, een munt, een hoogeschool, in d. 16e eeuw gesticht, met openbare
boekerij v. 30 000 din en een museum v. nat.
historie, een botanischen tuin en een observatorium, enz. 't Aantal inw. is bijna 50 000,
die levendigen handel drijven langs d. Magdalenarivier, waar d. stad d. haven Boclega heeft.
Bogota werd in 1538 door Quesada gegrondvest, nam spoedig in bevolking, grootte en
belangrijkheid toe. werd d. hoofdstad v. d.
Spaansche prov. Nieuw-Granada en in 1811 d.
zetel T. 't Congres, dat naar 't voorbeeld v.
Venezuela 12 Nov. 1811 d. republiek proclameerde. Wel werd d. stad in 1816 door d.
Spanjaarden onder Morillo veroverd, doch 10
Aug. 1819 door Bolivar bevrijd en spoedig
daarop d. hoofdstad der vereenigde republiek
Columbia tot d. verdeeling in drie staten in
1831. Ongeveer 20 K.M. v. d. stad is een der
prachtigste watervallen der wereld; d. Rio de
Bogota, die daar 45 M. breed is, wordt binnen
een engte v. 10 M. samengeperst en stort dan
160 M. loodrecht naar beneden. In d. omstreken
vindt men goud- en zilvermijnen, steenzoutbeddingen en een rijke smaragdgroeve.
Boguslawski (ADALBERT), geb. to Posen
in 't midden der 18e eeuw, betrad in 1778 to
Warschau 't tooneel, schreef en vertaalde een
aantal tooneelstukken, voerde in 1782 d. eerste
opera op, bereisde d. voorn. Poolsche steden,
wekte daar lust voor 't tooneel op en werd
in 1790 directeur v. d. Nation. schouwburg to
Warschau. d. Tijdsomstandigheden waren voor
zijn pogingen niet gunstig, herhaaldelijk moest
hij zijn onderneming opgeven en in 1812 trok
hij zich terug, om alleen letterarbeid to volbrengen. Hij overl. in 1829. Hij had ruim 80
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dramatische stukken geschreven of vertaald.
Als acteur trad hij zoowel in 't biijspel ale
in 't treurspel op.
Boguslawski (PALON HEINR. LUDW. v.),
geb. 7 Sept. 1789 to Maagdenburg, trad in
Pruis. krijgsdienst, streed d. grooten vrijheidsstrijd v. 1813 en '15 made, werd bij Kulm
gewond en gevangen, maar ontkwam en
voegde zich weder bij zijn korps en loste,
naar 't verhaal, bij Waterloo 't eerste en 't
laatste kanonschot. Na d. oorlog nam hij zijn
ontslag uit d. dienst om zich a. sterrekundige
studien to wijden. Reeds op d. militaire school
was sterrek. zijn lievelingsstudie en had hij met
BODE waarnemingen v. d. komeet v. 1811 opgemaakt. In 1831 werd hij observator v. d.
sterrewacht to Breslau, in 1836 hoogleeraar
en in 1843 directeur v. d. sterrewacht. Zijn
waarnemingen betroffen hoofdzakelijk kometen, waarvan die v. 1834 zijn naam draagt.
Zijn waarnemingen deelde hij gewoonlijk made
in d.
Jahrbiicher." Hij overl.
5 Jum
Juni 1851.
Boguslawski (ALBERT), geb. 26 Dec. 1834
to Berlijn, trad in milit. dienst, werd in 1854
officier on klom spoedig tot hoogen rang. Hij
is d. schrijver v. versch. krijgsk. werken, o. a.
van : „Die Entwicklung der Taktik seit 1793"
(3 din, 2e dr. 1878); „Taktische Folgerungen
aus dem Kriege v. 1870 u. 1871" (1872); „Die
drei Hauptwaffen" (1880); „Der kleine Krieg"
(1881) ; „Die Fechtweize alien Zeiten" (1882) on
„Anlage u. Leitung v. Feldmanovern (1883).
tinder d. pseudoniem F. WERNAU heeft hij ook
6 din geschreven met d. titel „Die Kinder
des Vaterlandes" (1876).
Bohaire Dutheil (DE), omstr. 1755 geb.
to Ferte-sous-Jouarre, was vOOr d. Revolutie advocaat to Parijs. d. Titels on datums v. eenige
zijner geschriften doen hem kennen als een
warm revolutionair ? zooals zijn „Epitre
Chenier" (1795). Hij is d. schrijver v. „Eulalie
ou les preferences amoureuses" (drama, 1777);
„La nouvelle Heloise" (trag., 1792); „Epitre au
premier consul" (1799); „Le dejeuner a la fourchette" (satire, 1813) on „1' Aristarque a la
campagne" (1814).
Boheemsche badplaatsen (d.) zijn alom
vermaard door d. geneeskracht der bronnen.
d. Meest bezochte zijn: Karlsbad met een
warme glauberzoutbron; Marienbad met een
koude glauberzoutbron; Teplitz met warme alkalische natriumbronnen, Johannesbad, Stecknitz, Sternberg, Tetschen, Liebwerda, die meest
alle rijk a. ijzer en koolzuur zijn.
.Z3oheemsche broeders noemden zich d.
laden v. een kerkgenootschap, dat in 't midden
der 15e eeuw uit een deel der Hussieten in
Bohemen ontstond. Ontevreden over d. leer
der Calixtinen, die toen d. heerschende partij
in Bohemen waren, weigerden zij d. punten
v. vereeniging aan to nemen en vormden zij
sedert 1457 onder 't bestuur v. d. predikant
Michael Bradacz afzonderlijke gemeenten•, zij
hielden eigen vergaderingen on onderscheidden zich door d. naam Broeders of Broederuniteit v. d. overige Hussieten. Onder aanhoudende verdrukking on zonder a. 't geweld
tegenstand to bieden werd 't aantal hunner
gemeenten door standvastig geloof en zuivere
zeden zoo groot, dat 't in 1600 reeds 200 beliep, die meestal eigengebouwde bedehuizen
hadden. Zij verwierpen d. leer der transsubstantiatie bij 't Avondmaal on stelden in plaats
daarvan een geestelijke tegenwoordigheid v.
Christus. Zij hielden d. Bijbel voor richtsnoer
des geloofs, hun gemeentelijke inrichting on
kerkelijke tucht vonden goedkeuring bij d.
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Kerkhervormers. Hun eerste bisschop ward
door een der Waldenzen geordend, met welke
zij hunne gemeenten in Bohemen niet vermengden, hoewel zij met deze sekte gelijke
vervolging ondervonden. Wijl zij volgens hunne
grondstellingen geen krijgsdienst mochten verrichten en bij d. Smalkaldischen oorlog weigerden d. wapenen tegen d. Protestanten op
to vatten, sloot koning Ferdinand hunne kerken; toen weken 1000 Boheemsche Broeders
(1548) naar Polen en Pruisen, waar zij zich 't
eerst in Marienwerder nederzetten. 't Vergelijk,
dat zij in 1571 met d. Lutherschen en Gereformeerden in Polen troffen en d. vrede onder
d. Dissidenten der Poolsche stenden in 1572
veroorzaakten, dat zij daarop geduld werden;
doch zij vereenigden zich onder d. vervolging
door d. Zweedschen koning Sigismund nauwer
met d. Gereformeerden. De in Bohemen en
MoraviO teruggebleven Broeders verkregen
onder Maximiliaan II weder eenige vrijheid
en hadden hun hoofdzetel to Fulnek in Moravia, om welke reden zij ook Moravische
Broeders genoemd werden. d. Ongelukkige
loop v. d. Dertigjarigen oorlog had echter d.
geheele vernietiging hunner kerk ten gevolge
en hun laatste bisschop COMENIUS moest d.
vlucht nemen. Sedert weken zij in menigte
uit, bijv. in 1670, toen d. Boheemsche gemeenten
to Dresden en Zittau ontstonden, in 1722 naar
Saksen, waar d. Broedergemeenten to Hernhut ontstonden en naar Pruisen, waar d. Boheemsche gemeente to Berlijn uit voortkwam.
Boheemsche gesteenten zijn edelgesteenten v. versch. soort, die in schoonheid
d. Oostersche evenaren, maar niet zoo hard
on daarom minder geld waard zijn. lliertoe
behooren diamanten, saffieren, robijnen en
vooral d. Boheemsche granaten, waarvan
jaarlijks 20 000 stuks to Swithla bearbeid en
geslepen worden; ook d. citrin, een geelkleurig
bergkristal, dat Westersche of Boheemsche
topaas heat, behoort hiertoe; doch meer bij
zonder verstaat men door Boheemsche edelgesteenten stukken zeer zuiver bergkristal,
die na een goede bewerking zeer op diamanten gelijken.
Bohemen, voormaals een zelfstandig koninkrijk, nu een kroonland der Oostenrijksche
monarchie, ligt tuss. 48 11x 0 en 51° N.B. en tuss.
30°-34'12° O. L. v. Ferro, beslaat 944 vk. geogr.
mijl on grenst t. W. a. Beieren, t. 0. a. Moravie en Silezi6, t. N. a. Saksen en t. Z. a.
Oostenrijk en Beieren. d. Hoofdstad is Praag;
verder zijn er 289 steden, 308 markvlekken en
11 346 dorpen. 't Aantal bewoners is ruim
5 700 000, waarvan 6 340 000 R.-Katholieken,
130 000 Protestanten on 100 000 Isra6lieten;
alle godsdienst-gezindheden genieten er vrijheid. Een groot deel der burgers en d. lagere
standen spreken Boheemsch (Czechisch), een
Slawische taaltak, doch d. hoogere stand
spreekt Duitsch. Bohemen is door bergketenen
omgeven. die voor 't grootste deel uit kristallijn, oorspronkelijk gesteente bestaan, zooals
uit graniet on gneis. d. Z.-W.-rand is 't Bohemerwoud (hoogste top d. Koebani, 1470 M.);
hieraan sluit d. N.-W.-rand, gevormd door 't
Erts-gebergte (hoogste top d. Keilberg, 1270 M.).
Waar beide bergketenen samenkomen, verbindt 't Fichtelgebergte d. Boheemsche bergen
N.-W.-waarts met 't Thilringerwoud. d. N.-O.rand ontstaat door d. Sudeten, die zich verder
oostwaarts tot d. Karpathen uitstrekken en
waarvan 't deel, dat d. Boheemsche grans
uitmaakt, Reuzengebergte heat (hoogste top
d. Schneekoppe, 1630 M.). Aan d. Z.-0.-zijde is
't lagere Moravische gebergte. Toch is Bohe-
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men geen kuil of kom; 't bestaat uit een
Noorder-, Midden- on Zinclerbergvlakte. Door
d. dalen kronkelen zich d. rivieren, die alle
tot 't stroomgebied v. d. Elbe behooren; d.
voorn. tak is d. Moldau, die noordwaarts vloeit
en zelf d. Sazawa on d. Beranuka opneemt.
In d. Elbe stroomen daarenboven rechts d.
Iser en d. Pulsnitz en links d. Eger.
Het land levert allerlei soort van graan,
vlas, hop, (die voor de baste van geheel Europa
gehouden wordt), en boomvruchten op. In een
goad jaar oogst men er 5 millioen HL. tarwe,
9 mill. HL. rogge, 7 mill. HL. gerst, 11 mill.
HL. haver, 35 mill. HL. aardappelen, 27 mill.
centenaars beetwortelen, die a. ruim 150 suikerfabrieken werk geven, on 20 000 HL. wijn.
Al deze producten zijn artikelen v. uitvoer;
d. wijn uit d. omtrek v. Melnik is zeer goad.
d. Veeteelt, inzonderheid v. schapen, paarden
en varkens, is er aanmerkelijk. d. Bergen bevatten zilver, koper, zeer goad tin, granaten,
robijnen on andere edelgesteenten, ijzer, kobalt,
aluin, vitriool, zwavel on steenkolen. Van d.
bewoners zijn d. Czechen opgeruimd, bevattelijk, zij leeren gemakkelijk vreemde talen en
beminnen muziek en poezie. d. Duitschers zijn
arbeidzaam on staan a. 't hoofd der nijverheid.
Fabrieken v. naanufacturen vindt men door
't geheele land on onder deze verdienen d.
linnen- en batist-reederijen, d. twijnderijen
en kantfabrieken genoemd to worden. d. Katoen-manufacturen houden er 227 fabrieken
bezig; die v. wollen stollen 146; ook zijn er
50 lederfabrieken en een steeds toenemend
aantal papierfabrieken. 't Boheemsche glas,
dat in 160 glas- en spiegelfabrieken vervaardigd wordt, is door geheel Europa wegens
fijnheid en zuiverheid beroemd; door slijpers
en graveurs wordt d. waarde er van verdrievoudigd. Ook zijn d. fabrieken v. hoeden v.
d. fljnste soort, v. zijden stoffen on muziekinstrumenten hier v. groot belang. Bohemen
was een der eerste landen, waar een spoorweg
aangelegd ward, n.l. die v. Budweis n. Linz;
sedert is 't Boheemsche spoorwegnet tot bijna
3000 KM. uitgebreid.
Bohemen heat naar d. Bojers (BOheim of
Bojenheim), die er ten tijde v. keizer Augustus woonden. Daze werden in d. stroom der
volksverhuizing medegesleept; Marcomannen
en na hen d. Franken woonden er, tot in d.
2e helft der 5e eeuw een Slawisch yolk,
Czechen genoemd, er binnendrong en bleef.
Daze Czechen hadden 't hard to verantwoorden
tegen d. Hongaren; wierpen deze zich op
Duitschland, dan was Bohemen 't eerst a. d.
beurt. Sedert ZWENTIBOLD, kon. v. Moravi6,
hadden d. Czechen koningen on namen zij 't
christendom aan. Door 't huwelijk v. Ferdinand, broader v. keizer Karel V, met Maria,
weduwe v. Lodewijk, koning v. Bohemen en
Hongarije, (1526) word d. grond gelegd tot d.
tegenw. Oostenrijksche monarchie: immers
ward Ferdinand na d. troonsafstand v. Karel
V tot Duitsch keizer gekozen on gekroond,
en volgde hij zijn broader bij familieverdrag
in d. Duitsche erflanden op, zoodat Oostenrijk,
Stiermarken, Tyrol, Bohemen on Hongarije
onder een hoofd vereenigd waren. In 't begin
der 15e eeuw had d. leer v. Huss in Bohemen
d. Kerkhervorming voorbereid on onder Ferdinand I en zijn zoon Maximiliaan II was 't
protestantisnae er algemeen en machtig geworden, zoodat keizer Rudolf II in 1609 d. „Majesteitsbrief" moest onderteekenen, waarbij
a. d. Protestanten godsdienstvrijheid ward
toegezegd. d. Dertigjarige strijd, ten deele een
godsdienstoorlog, bij d. Bohemers begonnen
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door hun opstand en verkiezing v. Frederik
v. d. Pfalz tot koning, omdat d. „Majesteitsbrief" ingetrokken was was voor hen ongunstig door d. nederlaag bij d. Witten Berg (8
Nov. 1620). Zij werden nu geheel a. 't Keizerlijk
gezag onderworpen, hevig vervolgd en verdrukt, zoodat 36 000 gezinnen, waaronder d.
rijkste en aanzienlijkste, naar d. naburige
protestantsche staten uitweken, en hadden
daarenboven alle rampen v. d. burgeroorlog
te dragen, omdat Bohemen veelal 't oorlogstooneel was. Bij d. Westfaalschen vrede was
d. bevolking v. Bohemen tot ver beneden
d. 800 000 menschen geslonken, meest armen
en berooiden. Eerst in d. 2e helft der 18e
eeuw begon 't land weer op te luiken, echter
meer door d. Duitschers, die er door nijverheid
tot welvaart kwamen dan bij d. Czechen, die
arm en onwetend bleven. Eerst sedert 't midden
der 19e eeuw ontstond d. Czechische beweging,
d. partij, die d. taal, d. zelfregeering, d. rechten
der Czechen wil handhaven. Dit streven
slaagde ten deele. Er zijn 18 Czechische kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen
en een Czechische universiteit te Praag, welks
rector zitting in d. Landdag heeft.
Bohemerwoud ('t) strekt zich a. d. Z.-W.zijde v. Bohemen v. 't Fichtelgeb. tot a. d.
boorden v. d. Donau beneden Passau uit over
een lengte v. 27 geogr. mijl. d. Koebani (1400 M.)
is d. hoogste top; verder zijn er nog vele
kruinen, die zich v. 1200 t. 1400 M. bov. d.
zeespiegel verheffen. d. Geheele bergketen
bestaat uit oorspronkelijk gesteente; d. silurische overgangsvormen en d. steenkoolbeddingen liggen er tegen aan ; zij is waarschijnlijk nooit door een zee bedekt geweest, waarin
dieren of planten leefden. 't Bohemerwoud
vormt d. waterscheiding tuss. d. Moldau a. d.
oost-, d. Main en d. Donau a. d. west-zijde;
d. hellingen zijn met dichte dennebosschen
begroeid, die door d. ruwe, sterke bergbewoners worden geveld, waarna d. stammen langs
d. sneeuwhellingen naar beneden glijden of;
met d. bergstroomen medegevoerd, in d. riviertakken terechtkomen, die naar d. Main of
Donau vloeien. Hier worden zij tot zeer groote
houtvlotten samengesteld, waarvan d. Mainvlotten rivierafwaarts gestuurd worden tot
a. Dordrecht, waar zij tot timmerhout verkocht worden.
Bohemund v. Tarente
en onrustig
K ruistocht, was
held uit d. tijd v. d. Eersten K
d. zoon v. d. Noorman Robert Guiscard, hertog
v. Apulia. Hij vergezelde zijn vader op diens
veroveringstochten in Griekenland, sloeg zich
door d. dreigendste gevaren been en vlamde
zelfs op d. Griekschen keizerskroon. Na d.
dood zijns vaders worstelde hij tegen zijn
brooder Roger om 't bezit v. Apuliti. Hem
werd Tarente toegewezen en in d. eersten
Kruistocht zag hij 't middel om Byzantijnsch
keizer te worden. Met 30 000 man voegde hij
zich bij 't Kruisleger; met ongeloofeltjke dapperheid streed hij in 't Oosten; hij kwam na
een beleg v. zeven maanden in 't bezit v.
Antiochi6 en handhaafde zich daar tegen d.
overmacht der Turken. In een uitval dreef hij
d. Sultan terug tot a. d. Euphraat en hij liet
zich in 't inmiddels door Godfried v. Bouillon
veroverde Jeruzalem als hertog v. Antiochi6
erkennen. Hij liet TANCREDO daar voor hem 't
bewind voeren, twistte met d. Kruisridders,
worstelde tegen d. Turken en bracht leger
op leger bijeen tegen keizer Alexius. Diens
listen w manen 't v. zijn geweld en, toen hij
een nieuwe macht in Itali6 had bijeengebracht
en zich daarmede Wilde inschepen tot een
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tocht naar 't Oosten, stierf hij in 1109. Zijn
jongere zoon en daarna een kleinzoon regeerden nog in Antiochie, tot SALADIJN 't heroverdo.
Dohl (JOAN), geb. 8 Oct. 1836 to Zieriksee,
was bestemd voor d. handel en bereisde daartoe vele voorn. Europ. koopsteden; maar zijn
zucht tot letterk. arbeid en studio verkreeg
d. bovenhand; hij studeerde te Leiden in d.
rechten, promoveerde in 1865 en vestigde zich
als advocaat to Amsterdam. Middelerwijl verschenen reeds d. vruchten zijner letteroefeningen. Hij. vertaalde d. romans v. eene bloedverwante In Spanje, CECILIA BOHL VON FABER
(zie 't volg. art.), en schreef in 1858 „Hemeltelg en wereldling"; in 1859 „Blijf biLons", in
1861 „Pius VII on zijn tijd"; in 1863 „Waarom"
(2 dln) onder d. pseudoniem QUOS EGO; in 1867
„Oona Adriaan" en „Najaarsbladeren" en later
(onder d. pseudoniem OONST. AGER) „Koningin
Bertha". Bovendien redigeerde hij sedert 1876
„d. Wachter"; hij vertaalde d. „Divina Cornmedia" v. DANTE (met commentaren), eenige
werken v. TASSO, plaatste belangrijke opstellen in periodieke geschriften en verzamelde
zijn kleinere stukken in vier bundels „Geschiedk. werken, novellen en gedichten". In
1885 verschenen nog v. hem „Canzonen"
met 2 pl.
.73ohl von Faber (CECILIA), geb. to Morges in Zwitserland in 1797, genoot hare opvoeding in Duitschland en reisde in 1813 met
haar vader, die to Cadix een groote handelszaak had, naar Spanje, huwde op 17-jarigen
leeftijd, reisde veel, werd driemaal weduwe
en bleef eindelijk to Sevilla iu bekrompen
omstandigheden achter, tot d. Hertog v. Montpensier haar ondersteunde on een verblijf op
't slot to Sevilla aanbood. Zij had reeds vroeger vele romantische tafereelen geschreven,
zooals ,Elia", „Clemencia" on „La familia de
Alvareda"; maar nu verscheen een reeks v.
schoone romans, die in prachtig Spaansch
op aanschouwelijke wijs on in boeienden vorm
d. heerlijke Andalusische natuurtooneelen en
't volksleven der Andalusitirs ten onderwerp
hebben. Daze zijn geschreven onder d. pseudoniem FERNAN CABALLERO ell door haar neef
JOAN BOHL (zie 't vorig art.) in 't Nederl. vertaald ; d. meest bekende zijn: „Arme Dolores";
„Simon Verde"; d. novelle „La Gaviota" (d.
Zeenaeeuw) on „d. Ster v. AndalusiV.
Bohlen (PIETER v.), 13 Mrt 1796 to Wiippels
bij Jever geb. uit behoeftige ouders, werd in
zip studi6n door menschenvrienden ondersteund on wijdde zich sedert 1820 geheel a. d.
beoefening der Oostersche talon. Hij bezocht
d. universiteit to Halle on to Bonn on word
in 1830 hoogl. in d. Oostersche talon on letterkunde to Koningsbergen. Hij deed later
twee reizen naar Engeland, doch werd op d.
tweede terugreis gevaarlijk ziek en overl. to
Halle 6 Febr. 1840. Hij heeft zijn leven beschreven in een „Autobiographie' , die door Voigt
to Koningsbergen in 1841 uitgeg. is. Onder zijn
werken verdienen vermelding zijn „Common
tatio de Motenabbio" (Bonn, 1824) ; „Das alto
Indian" (2 dln, Koningsb., 1830); d. uitgaaf v.
Bhartrihari's „Sententiae" (Berl. 1833, met
scholion on comm.); „Genesis, historisch-kritisch erlAutert" (Koningsb., 1835); zijn laatste
work was d. uitgaaf v. een beschrijvend godicht over d. jaargetijden v. Kalidasa „Ritusanhara (Leipz. 1840).
13612m (AMADEUS 'WENZEL), geb. te Praag
in 1769 of 1771, ontwikkelde zich onder d.
leiding v. KOHL to Weenen tot een voortreffelijk graveur. Hij vestigde zich daarna to
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Leipzig, waar hij in 1823 overl. Zijn beste werken zijn: „Paulus" n. d. schilderij v. Screta in d.
Dresdener galerij en d. „Madonna" n. Guido Reni.
Bohm (JOH. DAN.), geb. 26 Mrt 1794 te Wallendorf in Hongarije, werd opgeleid voor d.
handel, maar door kunstzin aangedreven,
wendde hij zich op 20-jarigen leeftijd tot d.
beeldhouwer Cervara om onderricht. Weldra
was hij bekwaam genoeg om to Rome en to
Florence d. classieke beeldhouwwerken to
bestudeeren, zich zelfstandig to vormen en
een baan to breken naast Canova en Thorwaldsen. Zijn voorn. werken zijn „Amor als
leeuwentemmer"; „Een faun in d. tocht v.
Bacchus" on een „Danseres". Hij was ook
een bekwaam stempelsnijder, getuige d. fraaie
medailles, die hij to Weenen vervaardigde,
waar hij 15 Aug. 1865 overt — Ook zijn zoon
JOSEPH EDGAR B., geb. to Weenen in 1834,
werd een uitstekend beeldhouwer. Na to Rome
en to Parijs gestudeerd to hebben, vestigde
hij zich to Londen. Hij schiep daar een reeks
v. kunstgewrochten, o. a. een marmeren beeld
v. koningin Victoria, dat op 't kasteel to
Windsor to zien is, een bronzen beeld v. John
Bunyan voor d. stad Bedford, een ruiterbeeld
v. d. Prins v. Wales, dat to Bombay geplaatst
is, en een beeld v. generaal Burgoyne.
Bohm (JOsEPH), geb. 21 Mei 1833 to GroszGerungs in Oostenrijk, studeerde to Weenen
in wijsbegeerte en geneeskunde en word in
1869 hoogl. in d. kruidkunde a. d. universiteit
aldaar. Hij is d. schrijver v. een aantal belangrijke verhandelingen in ondersch. natuurk.
tijdschriften, o. a. in d. „Annalen der Chemie"
(1877), d. „Annales des sciences naturelles" (1878)
en d. „Botanische Zeitung" (1879).
Bohme (JA.KoB), een schoenmaker, to AltSeidenberg bij Gorlitz 15 Nov. 1575 geb., overl.
27 Nov. 1624, verviel v. tijd t. tijd in een geestelijke verrukking on schreef dan geheimzinnige boeken, bijv. ,'t Drievoudige leven v. d.
mensch"; „'t Hemelsch en aardsch geheim"; „'t
Bovenzinnelijke leven"; „d. Boom des geloofs".
Zijn gezamenlijke schriften zijn to Amsterdam
in 1620 in 4 din, in 1682 in 10 din, in 1730
onder d. titel „Theologia revelata" in 2 din
uitgegeven. d. Jongste uitgaaf is die door
K. W. Schiebler, Leipzig, 1831—'32.
.Bohmer (JOH. FRIEDR.), geb. to Frankfort
a. d. Main in 1795, studeerde to Gottingen en
to Heidelberg in d. rechten, maar legde zich
inzonderheid op d. geschiedenis der middeleeuwen toe. Hij doorzocht d. archieven v.
Duitschland, Italie, Frankrijk on Nederland
en word archivaris in zijn vaderstad. Hij
heeft vele verzamelingen v. oorkonden uitgeg.
Zijn hoofdwerk heet „Fontes rerum germanicorum", eon verzameling v. geschiedschrUvers
uit d. 12e en 13e eeuw. Hij overl. 22 Oct. 1863,
vele handschriften nalatende, die later uitgeg.
zijn, zooals „Regesten des Kaiserreichs unter
Karl IV" (1874—'76).
Bohmer (EDUARD), geb. 24 Mei 1827 to
Stettin, studeerde to Halle en to Berlijn,
voorn. in d. letteren, vormde zich door d.
omgang met THOLUCK on BUNSEN, bereisde
Nederland, Engeland, Spanje en Frankrijk, om
daar d. archieven en universiteits-bibliotheken
to doorzoeken en werd in 1872 hoogl. to
Straatsburg. Van zijn uitgebreiden letterk.
arbeid dient vermeld : een uitg. v. Spinoza's
„Tractatus de Deo et homine" (1852); een
Hebr. uitg. v. Genesis; „Veber die provenp.lische Poesie der Gegenwart" (1870); 't
schrift „Romanische Studien"; een critische
uitg. v. 't Rolandslied (1872) on „Spanish reformers of two centuries" (1874).
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Bohmeria heet een plantengesl. uit d.
fam. der urticaceen, walks soorten meest in d.
tropische gewesten thuis behooren. Eenige
dezer soorten leveren d. bijzonder sterke on
glansrijke vezelstof, die onder d. naam rameh
in d. handel komt, inzonderheid d. B. utilis
JACQ., dezelfde als B. tenacissima BL.
Bohn2ert (KARL VICTOR), een vruchtbaar
schrijver over staathuish. en statistiek, geb.
23 Aug. 1829 to Quesitz bij Leipzig, studeerde
daar in d. rechten, bereisde 't buitenland, was
v. 1857 t. 1861 redacteur v. 't Bremer Handelsblad, v. 1861 t. 1866 syndicus v. d. Bremer
Kamer v. Koophandel, v. 1866 t. 1875 hoogl.
to Zilrich en daarna a. d. polytechnische
school to Dresden. Van zijn talrijke geschriften worden hier slechts vermeld : „Beitrage
zweier Handwerker" (1854); „Beitrage zur
Geschichte des Zunftwesens" (1862); „Armenpflege u. Armengesetzgebung" (1869); „Arbeiterverhaltnisse u. Fabrikeinrichtungen der
Schweiz" (2 din, 1876) on „Die Gewinnbetheiligung" (1878). Daarenboven redigeert hij d.
„Arbeiterfreund."
.Bohmisch Leipa is een arrond. hoofdst.
met 10 000 inw. en vele fabrieken in 't N. v.
Bohemen a. d. rivier Polzin en a. d. spoorw.
v. Bakov n. Rumburg.
Bohn (HENRY GEORG), geb. te London 4
Jan. 1796 en daar overt 22 Aug. 1884, een
wetenschappelijk boekhandelaar en uitgever,
bekwaamde zich in Frankrijk, Belgie, Nederland en Duitschland on stichtte to Londen
een zaak, waarin ruim 600 goedkoope en
nauwkeurige drukken v. classieke on moderne
schrijvers verschenen. Vele daarvan werden
door hem zelf uit 't Italiaansch en Hoogd.
vertaald of met aantt. verrijkt. Hij schreef
daarenboven: „Bibliographical manual of English literature" (2e dr. in 6 din, 1868) ; „Origin
and progress of printing" (1857); „Biography
and bibliography of Shakespeare" (1863) en
„Dictionary of quotations from the English
poets".
Bohn, geb. Beets (DOROTHEA PETRONELLA),
geb. 13 Apr. 1813 to Haarlem en daar overt
16 Apr. 1864, was d. schrijfster v. 't schoone
boek ”Onze buurt" (1861), dat in 1871 herdrukt
werd met bijvoeging v. hare in d. Aurora
staande schets „Wie gelooft, gaat niet verloren."
Bohn (HERMAN VON), geb. 20 Apr. 1812 to
Heilbronn, studeerde to Tubingen en to Berlijn in de rechtsgeleerdheid, maar gevoelde zich
maar en maar aangetrokken door zijn neiging
en aanleg tot d. schilderkunst, zeodat hij zich
in 1835 n. Parijs begaf, om zich daar ender d.
leiding V. H. LEHMANN en ARY SCHEFFER in
die kunst to oefenen; 't resultaat was, dat hij
in 1840 ,d. Dood v. Cleopatra" tentoonstelde,
die d. algemeene aandacht trok. Nu toog hij
n. Rome, waar hij zijn „Hagar en Ismael"
schilderde, on hij vervaardigde v. 1843 t. 1877
to Parijs een reeks v. historiestukken en ook
fresco's, die alle getuigen v. trouwe bestudeering der natuur en der antieken on uitmunten door juistheid v. teekening, schoon
koloriet en edele conceptie. In 1877 volgde hij
d. uitnoodiging v. d. Koning v. Wurtemberg
zich to Stuttgart to vestigen, waar hij tot
hofschilder benoemd on tot d. adelstand verheven werd. Zijn „s. Martin to Tours", „Romeo
en Julia", „Hamlet en Ophelia", „Gelofte",
„Geloof, hoop en liefde" zijn alle in kunstgalerijen en musea geplaatst.
Bohnenberger (JOH. GOTTL.), geb. 5 Juni
1765 to Simmoz, studeerde to Tubingen in d.
theologie, maar voelde zich door d. beoefening
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der sterrekunde zoozeer aangetrokken, dat
hij in 1793 zijn predikantsbetrekking nederlegde en te Gotha en Gottingen wis-, natuuren sterrekunde ging beoefenen. Hij werd daarna
te Tubingen observator a. d. sterrewacht en
hoogl. a. d. universiteit. Zijn sterrek. waarnemingen, in zaakrijke werken en in tijdschriften medegedeeld, zijn uitvindingen en
verbeteringen v. instrumenten maakten hem
beroemd, zoodat hem uit Rusland, Oostenrijk
en Italig schitterende aanbiedingen werden
gedaan, maar hij verliet zijn observatorium
en leerstoel te TUbingen niet. Bekend zijn
d. door hem aangegeven reversieslinger (zie
dit art.) en zijn toestel, dienende tot 't aanschouwelijk maken v. d. weerstand, optredende
bij 't draaien v. een lichaam om een as.
(Zie : Dr. P. H. Schoute : ,Handboek der Kosmographie".) Hij overl. 19 Apr. 1831.
Bohtlingir (oTTo), geb. 30 Mei 1815 te
s. Petersburg, studeerde daar en a. versch. Duitsche hoogescholen in d. Oostersche talon en
wijdde zich verder geheel a. d. becefening
v. 't Sanskrit. Al zijn schriften munten uit
door bijzondere nauwkeurigheid. Zijn hoofdwerk is 't groote „WOrterbuch der Sanskritsprache", dat v. 1873 t. 1875 in 7 din verscheen
en gedeeltelijk door d. Tilbinger hoogl. ROTH
bearbeid is. Hij gaf er in 1879 een verkorte
uitgaaf van en voegde er een spraakkunst
aan toe. Daarenboven gaf hijeen Sanskr.
tooneelspel uit, dat a. koning cildraka toege
schreven wordt, en „Indische Spriiche" (2e dr.
1873).
B ohtori (ALVALID) was een Arabisch dichter, in Syria omstr. 821 n. Chr. geb. Hij ontving onderricht v. d. geleerden ABOE - TEMAM
en kwam te Bagdad a. 't Hof v. d. kalief'
MOTAWAKKEL. Een mss. v. zijn gedichten is
in d. Nation. bibl. te Parijs. d. Arabieren rangschikken hem onder d. grootste dichters en
noemen zijn gedichten „gouden ketenen."
B ohtz (AUG. WILH.), geb. 17 Juli 1799 te
Stettin, studeerde te Halle, Berlijn en Gottingen in godgeleerdheid, wijsbegeerte en
geschiedenis. Hij genoot te Dresden d. omgang
met LUDWIG TIECK, doceerde vervolgens te
Gottingen, waar hij in 1842 hoogl. werd en
7 Mrt 1880 overl. Hij leeraarde en schreef over
psychologie, aesthetica en Hoogd. literatuur.
Zijn voorn. schriften zijn : „Vorlesungen fiber
die Geschichte der neuern deutschen Poesie"
(1832); „Die Idee des Tragischen" (1836); „Ueber
das Komische" (1844) en „Lessings Protestantismus u. Nathan der Weise" (1854).
Bohol of Boejol is een eiland v. d. groep
der Bissayas, 't zuiderdeel der Philippijnsche
eilanden. Bohol ligt oostelijk v. Zeboe, is 73
vk. geogr. mijl groot, heeft 250 000 bew. en
a. d. N.-W.-kust d. haven Calape. Er groeit
veel hout en rijst en er wordt goud gevonden.
B ohringer (GEORG FRIEDR.), geb. 28 Dec.
1812 te Maulbronn in Wurtemberg, studeerde
te Tubingen in theologie, genoot d. lessen v.
BAUR, maar moest om deelname a. d. Burschenschaft in 1833 uitwijken, gaf in Bern en
Basel huisonderwijs en werd in 1842 predikant
te Glattfelden bij Zurich, naar ook hier berokkenden zijn vrijzinnige begrippen hem
zooveel moeite en verdriet, dat hij zijn ambt
in 1853 nederlegde en to Basel alleen voor d.
wetenschap leefde. Hij werd op 't eind zijns
levens lam en blind en overl. 16 Sept. 1879.
Hij schreef „Die Kirche Christi and ihre
Zeug, n" (le dr. 1842—'58, 9 din. 2e dr. 1860—'80,
24 (En), een merkwaardige kerkgeschiedenis
in biographian, overal d. blijken dragend v.
nauwgezette bronnenstudie.
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landschap in 't Z.-W. v.
Bohus heet
Zweden, dat t. W. door d. Longfjeld, t. 0. door
d. GOta-elf en t. Z. door d. zee begrensd wordt;
heet tegenw. veelal GOtaborgslan en bevat
op bijna 90 vk. geogr. mijl ruim 260 000 bew.
't Klimaat is er ruw, d. kust rotsachtig en 't
land vol heuvelen, die met naaldboomen
begroeid zijn, maar daartusschen zijn vruchtbare dalen. Groote steden zijn er niet en
langs d. kust zijn visschersdorpen. Hier woonden in d. middeleeuwen d. Wikvaringer (baaiverdedigers), gevreesd om hun stoutmoedi heid.
oichot (GUILLAUME), geb. in 1738 te
lons-sur-SaOne en overl. te Parijs in 1814,
was een bekwaam beeldhouwer. Eenige zijner
bas-reliefs in d. abdij te Dijon zijn in d. Revolutie vernield, een ander in d. kerk op d.
Montmartre bleef gespaard; ook zijn drie zijner
bas-reliefs in d. Academie-zaal te Dijon. Zija
voorn. work, „Telephus, door Achilles gewond",
prijkte op d. tentoonstelling v. 1789. Onder 't
Keizerrijk vervaardigde hij busten v. DENON
en V. BERNARDIN DE S. PIERRE.
Bole (HEINR. CHRIST.), geb.

19 Juli 1744 te
Meldorff in Holstein, studeerde te Gottingen
in d. rechten, werd in 1775 stads-secretaris te
Hanover en sedert 1781 Deensch justitieraad
en landvoogd te Silderdithmarschen.Hij overl.
3 Mrt 1806. Van hem verschenen „Gedichte"
(Bremen en Leipzig, 1770). Met Goiter en later
alleen gaf hij v. 1770 t. 1778 d. „GOttingschen
Musen-almanach" en met Dohm sedert 1776
(later alleen) 't „Duitsche Museum" uit.
Bole (HEINR.), geb. 4 Mei 1794 te Meldorff
in Holstein, gevoelde zich v. zijn jeugd of tot
d. studie der natuur aangetrokken. Doch na
d. dood zijns vaders ging hij naar d. wil zijner
voogden in d. rechten studeeren te Gottingen en
te Heidelberg en hij promoveerde in 1817, doch
hij had d. genegenheid verworven v. d. hoogl.
Tiedemann, die zijn neiging tot natuuronderzoek aanmoedigde en hem tot conservator a.
't Zoologisch kabinet te Heidelberg aanstelde.
Drie jaar later werd hij door voorspraak v.
Temminck tot conservator a. 's Rijks Museum
v. nat. hist. te Leiden aangesteld, waar hij
zich verdienstelijk heeft gemaakt door 't
rangschikken v. gewervelde, bijzonder v. kruipende dieren. Nadat hij daar vijf jaar ijverig
werkzaam geweest was, vertrok hij als lid
der Natuurk. Commissie met Macklot naar
Java, waar hij slechts zeer korten ttjd a. d.
bevordering der nat. hist. arbeidde, doordat hij
25 Aug. 1827 bezweek.
Boieldieu (FRAN- Q. ADR.), geb. 15 Dec. 1775
te Rouan, d. onsterfelijke componist v. „Le
Calife de Bagdad" en „La dame blanche",
voelde reeds op jeugdigen leeftijd grooten
lust en aanleg tot d. muziek. Hij ontving
daarin onderwijs v. d. organist BROCHE, schreef
een opera, die gunstig ontvangen werd on
ging toen naar Parijs, waar hij bij d. pianofabrikant ERARD intrek vond. her schreef
hij romances en operettes, die om d. frischheid en zoetvloeiendheid der melodie5n d. lievelingsmuziek v. 't Parijsche publiek werden.
Zijn roam verbreidde zich alom; hij werd tot
keizerlijk kapelmeester to s. Petersburg bereopen en vertoefde daar v. 1803 t. 1810. Na
zijn terugkomst to Parijs schreef hij een aantal opera's, waarvan „Jean de Paris", „Le
nouveau seigneur de village", „La fête du
village" on ,Le petit chaperon rouge" door d.
wegsleepende melodieen alley harten wonnen.
Hij werd in 1817 lid der Academie met een
jaargeld v. 4000 fcs. Te groote inspanning
had zijne gezondheid geknakt; to vergeefs
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zocht hij in rust en afzondering herstel; in
1825 verscheen zijn meesterstuk „La dame
blanche" en op 8 Oct. 1834 oven. hij op zijn
landgoed Jarey.
Boileau Despreaux (bricoLis), d. beroemde Fransche dichter, werd 1 Nov. 1636
te Crone bij Parijs geb. Zijn jeugd was treurig,
want zijn moeder was vroeg gestorven en zijn
vader leefde geheel voor financie-zaken, zoodat
Nicolas a. d. zorg v. een dienstbode was overgelaten. Hij studeerde in d. rechten en werd
advocaat bij 't Parlement, ging naderhand
tot d. schoolsche godgeleerdh. over, doch legde
zich bovenal op d. dichtkunst toe. Zijn eerste
satiren zagen in 1666 't licht en maakten een
verbazenden opgang. Lodewijk XIV liet zich
eenige plaatsen uit Boileau's „Lutrin" (een
spotdicht, dat zijn ontstaan te darken had
a. een rechtsgeding tuss. twee voorn. geestelijken) voorlezen en deze behaagden d. Koning
zoo wel, dat hij hem een jaarwedde v. 2000
livres schonk en hem d. last opdroeg met
Racine zijn levensgeschiedenis te schrijven.
Men kan Boileau als d. vader der critiek in
d. Fransche dichtkunst beschouwen. Zijn leerdicht „l'Art poetique" gaf hem d. rang v. wetgever op d. Parnassus. Hij was zuiver, juist,
treffend, kort en dikwijls verheven in zijn nit-drukkingen, schoon hij volgens 't gevoelen
v. Mercier geen groot dichterlijk genie te
noemen is. BOILEAU oven. 13 Mei 1711. d.
Voorn. uitgaven zijner werken zijn die v.
Brosselle, zijn vriend (Souchay, Paris 1740);
v. Didot „a l'usage du Dauphin" (Paris 1789,
2 vol.); v. P. Didot (1819, 2 vol.) ,• v. M. Daunou
(Paris, 1809, 3 vol. en 1825, 4 vol.); v. M. Amar
(Paris 1825, 4 vol.). d. Uitgaaf door J. J. Blaise,
0 vol. avec fig.; v. 1747, 5 vol.) is nog zeer gezocht. M. L. Passy heeft een satire v. Boileau
-onder d. mss. v. Conrart in 't arsenaal te Parijs
ontdekt, uitgeg. in „Bibliotheque de Pecole
de Chartres", doch Sainte-Beuve betwijfelt
hare echtheid.
Boileau (JA.cguEs), oudste broeder v. DesprOaux, geb. te Parijs, 1635, doctor der Sorbonne,
deken en grootvicaris v. Sens, werd in 1694
kanunnik en overl. in 1716. Van zijn talrijke
werken zijn 't meest bekend: „Historia confessionis auricularis" (Parijs, 1684) en „Historia
flagellantium, sive de recto et perverso flagellorum usu apud Christianos" (Parijs, 1700).
Men schrijft hem ook toe „l'Abus des nudites
de gorge" (Bruxelles, 1675).
Doing (DIRK), geb. in 1748 te Amsterdam
en daar oven. in 1811, was stedelijk ambtenaar,
maar werd benoemd tot bestuurder der kweekschool voor onderwijzers, door 't le dep. v. d.
M. t. N. 't Alg. opgericht. Hij heeft viermaal
d. bekroning v. prijsschriften bij deze maatschappij verworven. Van deze maakte grooten
indruk en stichtte veel nut d. „Brief a. d.
Schoolhouders in Nederland" (1791). Bijna even
verdienstelijk was die over d. ,Plichten v. handwerkslieden en dienstboden" (1791).
Boinvilliers (J. ET. - JUDITH - FORESTIER), taalgeleerde, in 1764 te Versailles geb., wijdde
geheel zijn leven a. 't onderwijs en schreef
een menigte schoolboeken, die lang en veel
gebruikt zijn. Hij was hoogl. in d. rhetorica,
censor v. 't lyceum te Rouaan en inspector
der academie te Doornik, Hij overl. in 1830.
Hij was lid v. 't Instituut. Zijn meest bekende
leerboeken zijn : „Manuel latin", „Grammaire
elOmentaire latine", „Cacologie, ou recueil de
locutions vicieuses" en „Manuel des etudiants".
Bois (ELANT DU) was een wakker zeekapitein uit d. Tweeden en Derden Engelschen
oorlog. Hij streed in d. Vierdaagschen zeeslag
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op 't fregat „Utrecht" en had belangrijk deel
a. d. tocht n. Chattam. In 1672 was hem
opgedragen d. Smyrnavloot naar 't Vaderland
te begeleiden; op 23 Mrt ontmoet hij d. Eng.
schout-bij-nacht Holmes, die hem met groote
overmacht aanvalt, maar, ofschoon hij in zijn
bewegingen door 't groot aantal koopvaarders, die hij beschermen moet, belemmerd
wordt en een kanonskogel hem d. linkerhand
wegneemt, slaat hij d. vijand of en brengt
hij d. koopvaardijvloot v. 66 schepen veilig
binnen op drie na die zijn bevelen niet
waren nagekomen. In
I 1673 voerde hij bevel
op d. „d. Ridder" onder luit.-adm. Banckert en
streed hij zegevierend bij Kijkduin en in 1674
onder Corn. Tromp op d. Fransche kust. Hij
oven. te Schiedam, 26 Dec. 1676.
Bois (CHARLES MARIE JOSEPH DU), geb. 22
Dec. 1772 te Hilversum, trad in 1788 in Fran.schen krijgsdienst. Hij streed d. groote oorlogen der revolutie mede, diende onder koning
Lodewijk en daarna onder keizer Napoleon,
word door dezen hoog verheven en op d.
tocht v. 't Groote leger naar Rusland met
een belangrijk commando belast, maar bood
na 't herstel onzer onafhankelijkheid zijn
diensten kon. Willem I aan, die hem in
1819 tot generaal-majoor verhief. Hij overl. 4
Juli 1829.
Boisard (JEAN JACQ. FRANC. MARIE), geb.
in 1743 te Caen, was ambtenaar bij 't ministerie v. Financial te Parijs, maar verloor zijn
ambt door d. Revolutie en overl. (1831) in
behoeftigen staat in zijn vaderstad. Hij was
d. dichter v. een groot aantal fabelen, die in
eenvoud en boeienden verhaaltrant die v.
Lafontaine en in geestigheid v. vinding die
v. Esopus nabijkomen. In 1772 verscheen 't
eerste deel; nog 4 dln volgden en in 1806 verscheen een compleete uitg. onder d. titel „Mille
et une fables".
Bois-Duval (JEAN ALPH.), geb. 1801 te
Ticheville, geneesheer en natuuronderzoeker,
is d. schrijver v. „Lepidopteres et chenilles
de l'AmOrique septentrionale" (1829—'47) ; „Icones historiques des Lepidopteres nouveaux"
(1832—'41, 2 dln).
Boisgelin (JEAN-DB - DIEU - RAYMOND DE CUCE),
in 1752 te Rennes geb., sedert 1770 aartsbisschop te Aix, was een welsprekend redenaar,
die tot woordvoerder gekozen word; bij belangrijke gebeurtenissen in 't Koninklijk huis.
Provence dankt hem een kanaal en een opvoedingsgesticht voor dochters v. verarmde
familien. Gedurende d. Revolutie week hij
naar Engeland, van waar hij terugkeerde bij
't sluiten v. 't Concordaat; toen werd hij
aartsbisschop v. Tours en kardinaal. Hij stiert
in 1804. Behalve zijn „Lettres pastorales" en
„Discours AcadOmiques" vervaardigde hij een
vertaling in dichtmaat der „Heroides" van
Ovidius, (Parijs 1784), die zeer zeldzaam is en
herdrukt in d. „Oeuvres d'Ovide", door SaintAnge vertaald.
Boisgobey (FORTUNE DU), geb. in 1824 te
Granville in Normandie, trad in d. krijgsdienst en streed lang in Algerie. Hij heeft
een aantal tafereelen v. deze kolonie in levendigen stijl, maar sterk opgesierd, geschetst,
die in hun tijd zeer populair waren. Eenige
daarvan zijn: „L'homme sans nom"; „Forcat
colonel"; „Tresse blonde"; „As de coeur" en
„Du Rhin au Nil" (1876).
Bois-illesle (J. B. TORCHET DE), advocaat
bij 't Parlement te Pans, omstr. 1755 gest.
heeft met Th. de Blois uitgeg. „Hist. gentir:
de la marine" (Amsterdam 1744—'46); en alleen
„l'Histoire du chevalier du soleil" (1749, 2 vol.),
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L'Histoire de la marine" is vervolgd door
Richebourg, die in 1758 een derde deel uitgaf
en in 1759 met een nieuwen titel d. twee vonge
liet drukken.
Boisminart, Zie Auzon de Boisminart.
Boisot (LODEWIJK V.) was v. Hervormde
ouders te Brussel geb. en stamde uit een
Fransch adellijk geslacht. Door Alva's bloedraad bedreigd, week hij uit naar Frankrijk, maar
in d. Bartholomeusnacht werd hij gevangen
genomen. Hij ontsnapte echter en voegde zich
bij prins Willem v. Oranje, die hem tot admiraal op d. Zeeuwsche wateren benoemde. In
1574 bleek zijn moed en beleid. Middelburg
werd door 's Prinsen troepen belegerd en reeds
twee jaar door Mondragon verdedigd, toen
Requesens d. stad trachtte te verlossen door
een vloot v. 70 schepen onder d'Avila, Glimes
en Romero. Boisot zond op d. tijding v. Romero's aankomst acht lichte schepen vooruit,
om onderzoek naar d. sterkte des vijands te
doen, verdeelde d. Zeeuwsche vloot v. 50
schepen in drie eskaders en viol Romero met
alle macht aan bij Reimerswaal ten N.-0. v.
Z.-Beveland. d. Zeeuwsche matrozen enterden
negen Spaansche schepen, eenige andere vlogen
door eigen kruit in d. lucht en d. overige geraakten a. d. kust op 't droge. Romero met
velen der zijnen redden zich door zwemmen,
maar Glimes sneuvelde. Zijn schip werd verbrand en een groot aantal vermeesterd of vernield. d. Vloot v. d'Avila zeilde op d. tijding der
nederlaag v. Romero en Glimes terug naar
Antwerpen en Middelburg gaf zich, door hongersnood gedwongen, over. Weinig tijds daarna
waagde Boisot een aanslag op een Spaansche vloot v. 30 schepen, die uit Antwerpen
was gezeild; hij nam er vier en verbrandde
nog vier andere, die a. d. grond geraakt waren.
Nu werd a. Boisot opgedragen met admiraal
Willemsz. over 't verdronken land naar Leiden
to varen om die stad v. d. belegering der Spanjaarden te verlossen. Hij liet daartoe to Rotterdam, Delft en Gouda platboomde vaartuigen vervaardigen en met 100 kleine stukken
geschut wapenen; 700 b, 800 Zeeuwen voeren
hiermede over 't door 't doorsteken v. d.
dijken overstroomde land en, begunstigd door
d. N.-0. wind, waardoor 't water hoog opgestuwd werd, verscheen hij op 3 Oct. 1574 nog
juist bijtijds voor d. muren v. Leiden. Boisot
werd hiervoor met een gedenkpenning a. een
gouden keten beloond. Twee jaar later bekocht
Boisot zijn strijd voor d. vrijheid met d. dood.
Mondragon had door een stouten tocht over
't Dijkwater Schouwen bereikt en in 1576 't
beleg om Zieriksee geslagen. Boisot zeilde met
een schip vol mondbehoeften naar d. stad om
d. inwoners to helpen ; dit schip verviel bij
d. stad op een plaat en werd daar zoo doorschoten, dat 't reddeloos werd. Boisot, die zich
op een plank had gored, sneuvelde daarbij in
d. nacht v. 15 Juni 1576.
Zijn broader KAREL V. BOISOT, door Alva
verbannen, in 1572 gouverneur v. Vlissingen,
vertrouvirde vriend v. prins Willem I, was
kort to voren bij d. genoemden tocht v. Mondragon over 't Dijkwater gesneuveld, doordat
een v. zijn eigen yolk, door d. duisternis
misleid, hem nederschoot.
Bois-Raymond (PAUL DU), geb. 2 Dec.
1831, overl. 7 Apr. 1889 to Freiburg in Breisgau,
was eerst hoogl. in d. mathematica to Freiburg
en to Tubingen, daarna a. d. technische
hoogeschool to Berlijn en is d. schrijver v. twee
hooggeschatte omvangrijke werken en eon
reeks verhandelingen, alle over meetkundige
onderwerpen.
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Roissard (JEAN JACQUES), oudheidkundige
on Latijnsch dichter, in 1523 to Besancon geb.,
verzamelde gedurende zijn langdurig verblijf
in Italie een belangrijk kabinet v. oudheden,
dat in d. oorlogen v. Franche-Comte geplunderd werd. Hij schreef: „Romanae urbis topograph. et antiquit" (Frankf. 1597, 6 dln); „De
divinat. et magic. praestig" ; „Parnassus biceps"
(1627)•2 „Poemata" (Basel, 1574, Metz 1589);
„Emblemata" (1593); „Icones vivorum illustr.
cum eorum vitis" (3 dln) on „Vitae et icones
sultanorum". Al daze werken zijn zeer zeldzaam.
.Boisseree (SULPICE), geb. in 1783 te Keulen, gaf gehoor a. zijn begeerte kunstgewrochten to bestudeeren on to verzamelen
en reisde daartoe naar Pans, waar Napoleon
d. kunstschatten v. Europa had bijeengevoerd.
Zijn broader MELCHIOR B. vergezelde hem on
had belangrijk deel in zijn nasporingen. d.
Brooders hoorden to Parijs d. voorlezingen v.
SCHLEGEL over wijsbegeerte on fraaie letteren
en haalden dozen kunstkenner over hen to
geleiden en bij to staan in 't verzamelen v.
oude schilderwerken uit d. Nederlanden en d.
Duitsche Rijnlanden. Te Heidelberg brachten
zij hun kunstschatten to zamen en in 1818
bood d. koning v. Wurtemberg hun daar een
groot gebouw aan, waar d. schilderijen werden gerangschikt; zoo ontstond 't Museum
Boissere'e, dat in 1827 door kon. Lodewijk v.
Beieren voor 120 000 thaler is aangekocht en
in d. Pinakotheek to Munchen geplaatst. 't
Bevat 200 schilderijen uit d. 13e, 14e on 15e
oeuw, in drie tijdperken verdeeld. Hierbij behooren 38 cahiers met steendrukplaten v.
kunstvoortbrengselen uit dien tijd. MELCHIOR
B. heeft v. 't Kabinet glasschilderingen volgens 't systeem AINMULLER doen kopieeren
en daze, vermeerderd met dergelijke reproductisk' v. Ital. kunst, tot een museum to Bonn
ingericht. SULPICE B. wijdde later zijn bijzondere opmerkzaamheid a. d. bouw v. d. Keulschen dom; hij wendde al zijn krachten aan,
om die volgens d. oorspronkelijke plannen
to doen voltooien; hij schreef daartoe: „Geschichte u. Beschreibung des Doms v. Kiiln"
en werd door d. Koning v. Pruisen met d.
titel v. hofraad aangesteld om bij d. Dombouw met zijn voorlichting to dienen. Hij
schreef nog „Die Denkmale der Baukunst am
Niederrhein" (1833, met 73 st.dr.pl .). MELCHIOR
overl. 14 Mei 1851 en SULPICE 2 Mei 1854.
Boissevain (JEAN HENRI GUILL.), geb. 30
Mei 1817 to Amsterdam, stamde of v. een bij d.
opheffing v. 't edict v. Nantes (1685) uit Frankrijk geweken familie. Hij studeerde to Leiden
in d. rechten, vestigde zich to Arnhem als advocaat on word daar redacteur v. d. Arnhemsche
courant, die made a. d. spits der vrijzinnige
beginselen staat. Hij schreef daarenboven: „d.
Wet op d. onteigening ten algem. nutte v.
28 Aug. 1851"; ,,Wat is plaatselijke belasting ?"
en „d. Gemeentewet, met ophelderingen". Hij
overl. 29 Apr. 1870.
Roissevain (CHARLES), geb. 28 Oct. 1842
to Amsterdam uit dezelfde familie als d.
voorg., verwierf zich een plaats onder d.
voorn. journalisten on penvoerders in ons
vaderland. In 1872 werd hij lid der redactie
v. 't „Algemeen Handelsblad", waarin hij
een reeks v. hoofdartikelen schreef on lid der
redactie v. d. „Gids", waarin belangrijke opstollen v. zijne hand voorkomen. Afzonderlijk
gaf hij o. a. uit: „Brieven op reis uit Zwitserland"; „Ierland en d. oorzaken v. 't Fenianisme"; „Onder d. Kastanjeboomen"; „Van 't
Noorden naar 't Zuiden" en in 1888 Over d.
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Alpen; reisindrukken uit Zwitserland en
Italie".
Boissier (MARIE LOUIS GASTON), geb. 15
Aug. 1823 te Nimes, achtereenvolgens hoogl.
in d. welsprekendheid te Angouleme, Nimes
en sedert 1861 a. 't College de France te Parijs,
schreef o. a. „Etude sur Terentius Varron"
(1859); „Ciceron et ses antis" (1861); „La religion,
romaine" (2 dln, 1874); „Promenades archeologigues; Rome et Pompei" (1880).
B oissier de Sauvages, Zie Sauvages.
B oissieu (JEAN JACQUES DE), to Lyon in
1756 geb. en in 1810 gest., was landschapschilder en graveur. Hij legde zich op d. kunst
toe tegen d. zin zijner ouders, oefende zich
met goed gevolg naar d. schilderijen v. Dujardin, Ruisdael en Van de Velde, toog in 1780 naar
Itali
a, waar hij tot kunstenaar rijpte en arbeidde
daarna in zijn vaderland. d. Graveerkunst
word later bij voorkeur door hem beoefend;
ook etste hij 120 platen meest naar zijn eigen
teekeningen. Hij behoefde daarin voor d. oude
meesters niet onder to doen. Zij worden duur
betaald, doch men schat zijn origineele teekeningen, met o. inkt of zwart krijt vervaardigd,
nog hooger. Zijn werken worden door Chaillou-Potrelle, D. Artaria, Frauenholz en door
hem zelf uitgegeven. Eerstgen. gaf in 1823
een nieuwe uitgaaf v. al zijn werken. Sommige zijner etsen zijn zeer zeldzaam, wijl hij
veal veranderingen maakte. Een groot aantal
zijner platen is door Joubert in zijn „Manuel
de l'amateur d'estampes" beschreven.
B oissonade (JEAN FRANcOIS), geb. 12 Aug.
1774 to Parijs, werd in 1809 adjunct-hoogl. in
d. Grieksche letterkunde on in 1812 hoogl. a.
d. academie to Parijs. Hij was lid v.'t Institut
en v. d. academie der opschriften en fraaie
letteren. In 1828 verving hij J. B. Gail als
hoogl. in d. Grieksche letterkunde a. 't college
d. France. BOISSONADE begon zijn letterkundige loopbaan met eenige artikelen in 't „Magasin encyclopedique" v. Millin. Een stuk over
Aristaenetes bracht hem in kennis met F. J.
Bast, die hem in 1805 zijn critischen brief over
Antoninus Liberalis, Parthenius en Aristaenetes opdroeg. Boissonade beantwoordde dit
(1806) met d. opdracht v. zijn „Philostratos".
In 1814 gaf hij to Leipzig in 't licht „Marini
Vita Procli", in 1815 te London „Tiberius rhetor
De figuris", vermeerderd naar een ms. v. 't
Vaticaan. In 1817 gaf hij to Parijs uit d. briefwisseling v. L. Holstenius, waarbij hij een
verklaring voegde v. een Grieksch opschrift,
in 1813 to Actium gevonden. In 1818 bezorgde
hij te London een „Editio princeps" der „Epimerismen v. Herodianus grammaticus", een
belangrijk work voor d. Grieksche accentenleer hoewel het niet echt is. In 1819 gaf hij
te Parijs uit d. roman v. „Nicetas Eugenianus'
an fragmenten v. d. roman v. „Constantinus
Manasses". In 1820 verschenen zijn „Ex Procli
Scholiis in Cratylum Platonis excerpta" en in
1821 te Amsterdam „Eunapius, levens der
Sophisten" met fragmenten der geschiedenis
v. dezen schrijver. In 1822 bezorgde hij te
Parijs een Grieksche an Latijnsche uitgaaf
der brieven v. Aristaenetes an v. 't vijfde
deal v. d. ,Ovidius" van Lemaire. Van 1823
t. 1826 gaf hij te Parijs uit een „Sylloge Poetarum graecorum", een verzameling, belangrijk
door d. zuiverheid der teksten,naar goede handschriften bewerkt, en door oordeelkundige keus
v. bondige aanteekeningen. In 1824 gaf hij
een critischen tekst v. 't „Nieuwe Testament"
in 2 dln, in 1832 d. roman der zeven wljzen
in Griekenland („De Syntipa et Cyri filio
Andreopuli narratio e codd. Pariss."). In d.
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„Anecdota Graeca" (Paris, 1829-1833, 5 vol.)
verzamelde Boissonade een groot deel der
mss., die hij in d. Kon. bibliotheek gevonden
bad. Boissonade was een ijverig medewerker
a. d. ,Notices at extraits des mss. de la bibliotheque du roi". Ook gaf hij een verzameling v. bijna alle onuitgegeven schriften v.
Psellus en een nieuwe uitgaaf der brieven en
d. „Quaestiones physicae" van Theophylactes
Simocatta. Eindelijk heeft hij nog medegewerkt a. d. uitgaaf v. 't work v. Gregorius
v. Corinthe over d. Grieksche dialecten, in 1811
door Schoefer uitgeg., a. d. „Athenaeus" v.
Schweighaeuser, a. d. „Euripides" v. Matthiae,
a. d. „Thesaurus linguae Graecae", te London
door Valpy, en a. d. Fransche uitgave v. 't
„Woordenboek" v. H. Stephanus, door Didot
to Parijs. Doze werkzame geleerde overl. 8
Sept. 1857. Na zijn dood verscheen nog zijn
„Critique litteraire sous le premier empire"
(1863).
.Boissy (Louis DE), in 1694 to Vic geb., kwam
jong to Parijs on maakte weldra opgang als
dramaschrijver. Er bestaan ruim 40 comedian,
die hij voor 't Fransche an Italiaansche tooneel bewerkte; d. meest bekende hiervan zijn:
„Le Francais it Londres"; „Le sage etourdi",
„l'Epoux par supercherie" an „l'Homme du.
jour." Zij zijn in een bevalligen stip geschreven, maar missen diepte an werkelijkheid.
Al zijn drama's zijn to Parijs in 1758 in 8 dln
verschenen. Hij was sedert 1754 redacteur v.
d. „Gazette de France" en v. d. „Mercure" en
overl. in 1758.
Boissy d'Anglas (FRANC. ANT. graaf),
geb. 8 Dec. 1756 to s. Jean-Chambre in 't dep.
Ardeche, was een der gematigdste, maar
standvastigste bevorderaars der Fransche
staatsomwenteling v. 1789. Ais afgevaardigde
v. Annonay ter Nationale Vergadering was
hij d. eerste, die 't woord erkende v. d. abt
Sieyes : „Le tiers-etat, c'est le tout" (d. derde
stand is alles). Hij werd als procureur-generaal
naar Ardeche gezonden en verhinderde daar
in daze betrekking d. gruwelen der revolutie,
hij stemde tegen d. dood des Konings. Toch
ontkwam hij d. argwaan v. 't Schrikbewind
en na d. val v. Robespierre was hij lid v. 't
Comite du Salut public en meermalen president v. d. Raad der Vijfhonderd; maar als
tegenstander v. 't Direetoire ward hij gevangen genomen en in 1797 tot deportatie veroordeeld. Napoleon riep hem terug on verhief
hem tot senator. Hij erkende Lodewijk XVIII
on werd pair v. Frankrijk, maar verloochende
nooit zijn vrijzinnige gevoelens, on overl. 2G
Oct. 1826.
Boiste (PIERRE CLAUDE VICTORIN), advocaat,.
geb. to Parijs in 1765, overl. in 1824, heeft
geschreven „l'Univers, poeme on prose" (1801,
2e edit. 1805 2 vol.); „Dictionnaire de geogr.
universelle" (1806); „Dictionn. univ. de la
langue francaise" (met zijn schoonvader J. F.
Bastian, 1800, 2e edit. 1823, 2 vol.): „Nou veaux
principes de grammaire" (1820); „Dictionn. des
belles lettres", waarvan slechts drie dln ('t
work zou uit 5 bestaan) zijn uitgekomen.
Boiteau (DIEUDONNE ALEX. PAUL), geb. in
1830 to Parijs, is d. schrijver v. een reeks historische en biografische werken. Reeds in
1853 word d. algemeene opmerkzaamheid op
zijn arbeid gevestigd door zijn „Aventures
du baron de Trenck"; hij schreef verder vijf
studien over BERANGER, waarvan d. belangrijkste zijn : „Oeuvres posthumes de Beranger"
(4 din); on „Correspondance de Beranger"
(4 dln); „Lettres choisies de lady Montague":
„Etat de la France avant 1789"; „Les traites
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de commerce"; „Histoire amoureuse des Gaules" en „Memoires de mad. d'Epinay". Sedert
1862 redigeerde hij 't „Journal des Economistes".
Boitet de Frauville (CL.), advocaat, geb.
to Orleans, overl. in 1625, heeft vertaald d.
,Dionysiaques ou les voyages, les amours et
les conquetes de Bacchus aux Indes, du grec
de Nonnus" (Paris, 1625). Reeds vroeger had
hij geleverd: eon vertaling der , 2Odyssea" v.
Homeros (1619), „PHist. de la prise de Troie,
d'apres les auteurs Grecs" en „Fidele histoire
des affaires de France" (1623).
Boito (cAmILLo), een invloedrijk schrijver
en criticus over bouwkunst on d. schoone
kunsten in 't algemeen, werd 30 Oct. 1836 to
Rome geb., studeerde to VenetiO on to Padua,
en werd hoogl. in d. bouwkunde a. d. academie voor schoone kunsten to Milaan. Wij1 hij
echter om zijn nationals gevoelens door d.
Oostenr. regeering uit Lombardo-Veneto gebannen word, vestigde hij zich to Florence,
waar hij kunstcritieken in d. dagbladen on d.
volgende werken schreef : „Storielle vane"
(2 din, 1876—'79); „Scultura e pittura" (1877);
„Leonardo e Michel Angelo" (1878) on „Architettura del medio evo in Italia" (1880).
Boito (ARRiGo), geb. 24 Febr. 1842 to Padua,
ontving een muzikale opleiding a. 't conservatorium to Milaan, bereisde tot zijn verdere
vorming Frankrijk, Duitschland on Polen on
schreef d. opera's „Mefistofele" ; „Hero e Leander" on „Nero" benevens eenige cantates.
Voor deze muziekwerken dichtte hij zelf d.
libretto's on hij schreef daarenboven veel
lyrische drama's, zooals: „La Gioconda"; „Pier
Luigi Farness"; „Zoroastro"; 't epos „Re Orso"
on eenige novelien.
Boizot (LOUIS SIMON) werd in 1743 geb. en
stierf in 1809 to Parijs. Zijn vader, historieschilder en lid der Academie, ontwaarde in
hem aanleg tot d. beeldhouwkunst on bestelde
hem bij M. A. Slotz, bij wien d. jonkman zulke
vorderingen maakte, dat hij in 1762 d. eersten
prijs in d. beeldhouwkunst behaalde. Uit Italie
teruggekeerd, werd hij in 1778 lid der Academie
on in 1785 adjunct-hoogleeraar. Onder zijn
voorn. werken telt men: 't standbeeld v. Racine in 't paleis v. 't Instituut on dat v. Johannes d. Dooper in d. kerk v. s. Sulpice; d.
busten v. gen. Joubert en v. Julien to Fontainebleau; 't Mausoleum v. gen. Hoche; een
model in pleister voor een beeld v. Miltiades
en v. Meleager. Ook vervaardigde hij 25 stukken
v. 't basrelief der triomfzuil v. Austerlitz en
d. fontein v. d. Place du Chatelet.
Bojador (kaap) is een vooruitspringende,
20 Meter hooge, steile rotswand a. d. N.-W.kust v. Afrika, op 260 6' N.-Br., iets zuidelijker dan d. Canarische eil. Hoewel 't waarschijnlijk is, dat Genueesche en Catalonische
zeevaarders reeds in d. 13e on 140 eeuw daar
geweest zijn, was dit vergeten, toen d. Portugees Gil Eannes (Gilianes) in 1432 dit punt
bereikte. Lang bleven d. zeetochten tot kaap
Bojador beperkt, want men hield deze voor
't uiteinde der wereld on d. vaart is er gevaarlijk door d. ondiepte on sterke branding.
Bojar of bojaar (v. 't Slawische woord
boj = oorlog, strijd) was d. titel v. krijgshelden, later v. edellieden on grondbezitters in
Rusland. Zij verwierven groote voorrechten,
bekleedden d. hoogste ambten on vormden
in d. tijd der Grootvorsten eon bolwerk tegen
d. willekeur der alleenheerschers, vooral sedert
hun waardigheid erfelijk werd. Hun macht
blijkt uit d. Ukasen v. dien tijd, welke aanvingen met d. woorden: „d. Tsaar heeft bevo-
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len en d. Bojaren hebben goedgevonden
Peter d. Groote heeft d. macht der Bojaren
vernietigd en hun alleen d. persoonljjken titel
gelaten; d. laatste dezer titularissen stierf in
1750. In 't Koninkrjjk Roemenie bestaat d.
waardigheid nog en daar trachten zij nog
steeds hun invloed to doen gelden.
Bojardo (MATTHEIIS MARIA), graaf v. Scandiano, omstr. 1413 bij Ferrara geb., genoot d.
vriendschap on 't vertrouwen v. Borso en
Hercules v. Este, die hem belangrijke staatsbetrekkingen opdroegen. Bojardo was een
grondig geleerde on goed dichter, bekend door
zijn heldendicht: „Orlando Innamorato", waarvan 't beroemde dichtstuk v. Ariosto niet
een navolging, maar een voortzetting is. Hij
stierf, voordat hij het derde boek v. dit gedicht voltooid had (1494). Wellicht is d. eenvoudige 841 d. reden, dat dit oorspronkelijke
werk meer voldoet dan d. omwerking, die F.
Berni er van gegeven heeft. d. Orlando werd
voor 't eerst gedrukt to Scandiano door P.
Pasquali „ad instanza del conto Camillo Bojardo", een zoon v. d. schrijver, omstr. 1495,
ook to Veneti8 in 1500. d. Arbeid v. Bojardo
eindigt met 't negende gezang v. 't derde book
en is voortgezet door N. degli Agostini, waarvan versch. uitgaven bestaan. Minder bekend,
doch even schoon zijn d. „Sonnetten" on „Lyrische gedichten" v. Bojardo, die eerst na zijn
dood in drie boeken bijeenverzameld en, hoewel in 't Ital. geschreven, onder d. Lat. titel
„Amores" uitgegeven zijn. Neemt men in
aanmerking, dat d. meeste dezer gedichten
vervaardigd zijn in een tijd, toen in Toscane
d. dichtkunst nog in hare kindsheid was, dan
verwondert men zich over d. welgekozen en
zuivere uitdrukkingen in deze poezie. Zij zijn
gedrukt to Reggio (1499) on to VenetiO (1501).
BOJARDO schreef ook nog: „Cinque capitoli in
terza rima, sopra it Timore,la Gelosia, la Speranza, l'Amore, ed it Trionfo del Vano mondo",
die meermalen zijn uitgegeven, o. a. door
Zoppino to Venetie in 1537, en volgens d.
wensch v. Hercules, hertog v. Ferrara, 't
blijspel „Timon", waartoe d. stof a. een der
samenspraken v. Lucianus ontleend is, (d. eerste
uitgaaf z. j. of p., herdr. in 1500 en 1504). Nog
vertaalde hij „Herodotus" (Venetie, 1533) on
Lucianus' „Ezel" uit 't Grieksch. Tiraboschi
noemt nog twee herdersdichten v. Bojardo in
't Latijn, die a. hertog Hercules I zijn opgedragen on in d. bibliotheek to Modena bewaard
worden.
Boje, Zie Boie.
.Bojers waren Kelten, die vijf eeuwen v.
Chr. woonden bezuiden d. Donau Cuss. 't
tegenw. Zwitserland on Hongarije. Een deel
hunner toog over d. Alpen on over d. Po
on verdrong d. Etruscers en d. Umbrikrs,
maar werd in d. oorlog tegen Pyrrhus door
d. Romeinen bij 't meer Vadimo verslagen
(280 v. Chr.). Van 232 t. 230 v. Chr. bestreden
d. Romeinen d. Cis-Alpijnsche Bojers met
overmacht, zoodat dezen zich onderwierpen,
en d. Romeinen stichtten toen in hun land
d. kolonien Cremona on Placentia. Na herhaalde opstanden vernietigde P. Corn. Scipio
hen in een veldslag, waarbij 25 000 Bojers
sneuvelden. Vele werden bij de Rom. legioenen in dienst gesteld on d. overige weken
terug over d. Alpen. d. her wonende Bojers
hielden zich wel staande tegen d. zuidwaarts
dringende Kimbren on Teutonen, maar werden
gedeeltelijk door d. Daciers mede naar 't westen gevoerd en voor een ander deel door d.
Geten gedood of verstrooid. Alleen in Bohemen
hield zich een deel staande, waarnaar dit land
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zijn naam draagt (Bojenheim). d. Bojers moeten
niet verward worden met d. Bojoarii, waarvan
JORNANDES in zijn beroemd werk over d. Gothen spreekt. Dezen worden daarin voorgesteld
als eon Germaansche stam, westelijk v. Pannonia wonende. Vermoedelijk was dit een
vereeniging v. overgebleven Bojers met Z.-0.waarts zwervende Germanen.
Bok (Lat. Haedus), Zie Geiten.
Bok is een samengesteld werktuig, bestaande uit twee vaste, a. 't boveneinde a.
elk. verbonden standers of beenen, waartusscben zich eenige dwarsrichels bevinden, en
Ben windas of liggende rol, in d. vaste beenen
kunnende rondwentelen. Zulk een werktuig
dient tot 't oplichten en verplaatsen v. zware
lasten. d. Last hangt a. een touw, dat, na over
een katrol op d. vereenigingsplaats der beide
opstaande beenen gegaan te zijn, eenige malen
over de rol geslagen is.
Bokelman (CHRIST. UMW.), geb. te s. Jiirgen bij Bremen op 4 Febr. 1844, werd opgebeid voor d. handel, maar, door liefde tot d.
kunst gedreven, ging hij in 1868 naar Dusseldorf om zich op d. schilderkunst toe te leggen.
Hij kwam onder d. leiding v. w. SOHN en
onderscheidde zich weldra door genre-stukken,
schoon v. vinding, levendig v. voorstelling
en harmonisch v. kleur. Op d. tentoonstelling
v. 1873 te Weenen verwierf zijn „Irn Trauerhause" d. medaille, en met steeds klimmende
bijval schilderde hij vervolgens: „Ein Krachscene aus 1873"; „Die Verhaftung der KindermOrderin"; „Schlieszung einer Volksbank";
„Die Testamentoffnung" (opgen. in 't Nat.
mus. te Berlijn); „Die Auswanderer" (in 't
Mus. te Dresden) en „Der letzte Wille".
_Baker (GEORG HENRY), geb. in 1823 te Philadelphia, studeerde in d. letteren te NewJersey, deed een reis naar Frankrijk en Engeland, was v. 1871 t. 1878 N.-Amer. gezant eerst
te Konstantinopel en daarna te s. Petersburg
en wijdde zich sedert in zijn geboorteplaats
a. d. poezie en letterk. Zijn voorn. werken
zijn: „Lessons of life" (1847); „Poems of the
War" (1864) ; d. tooneelstukken „Anna Boleyn"
(1850); The Betrothal"; ,Leonor de Gusman"
en All the world a mask". In 1857 verscheen
een verzameling v. zijn „Plays and poems"
in 2 dln en in 1879 gaf hij uit „Studies on
German literature from Taylor."
Bokhary, bijgen. Aboe-Abdallah-Mohammed, in 870 bij Samarkand overl., is beroemd
door een verzameling spreuken en woorden
v. Mohammed getiteld „Al-djam al-sabyh",
welker gezag bijna gelijk met dat v. d. Koran
wordt geacht.
Bokkema (RIENK) was een Friesch edelman uit d. tweede helft der 14e eeuw. Hij
nam deel a. vele oorlogen van zijn tijd, werd
om zijn dapperheid tegen d. Turken door d.
Son. v. Engeland tot ridder geslagen en
streed in 1390 onder Willem v. Gelder tegen
d. Lithauors. Hij onderwierp zich a. hertog
Aalbrecht v. Beieren, die hem tot baljuw
aanstelde; maar d. Friezen, wars v. d. Hollandsche heerschappij, verjoegen hem en vernielden zijn huis te Sneek. In 1402 werd hij
echter door zijn vrienden te Sneek weder in
triomf binnengehaald. Nu stichtte hij op zijn
eigen grond een klooster en werd daar monnik. Hij kon wel niet tot priester gewijd
worden wegens zijn oorlogsfeiten, maar leefde
als ordebroeder 26 jaar en stierf in 1436. d.
Plek, waar 't klooster werd gesticht, heette
Aborth, maar d. Bisschop zette bij d. wijding
dezen naam om in Thabor.
Bokkeveld is een landschap in 't Z.-W.
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v. Zuid-Afrika; 't bestaat uit drie districten.
Onder-Bokkeveld, t. N. v. d. Olifantsrivier, een
hoog, koud land, alleen geschikt voor veeteelt, Koude Bokkeveld, een bergstreek, waarin
vruchtbare dalen zijn, en Warme Bokkeveld, 't
zuidelijkste deel met een zacht klimaat, een
vruchtbaren grond en welige boomgaarden.
Boksbaard (Tragopogon) heet een plantengesl. uit d. fam. der saamgesteldbloemigen.
In ons vaderland groeit v. dit geslacht d.
Beemdboksbaard (T. pratensis) met a. d. voet
gegroefde bladeren en gele bloemen en d.
Preibladige boksbaard (T. porrifolium) met een
8-bladig omwindsel en violetkleurige bloemen.
Boksmeer is een gemeente met ruim
2000 inw. in N.-Brabant, dicht bij d. Maas,
halfweg tuss. Nijmegen en Venlo, en heeft
een station a. d. spoorw. tuss. deze steden.
Bokstel is een gemeente met 5500 inw. in
N.-Brabant, 11 KM. t. Z.-0. v. 's Hertogenbosch,
22 KM. t. N.-W. v. Eindhoven. her is 't ver
bindingspunt v. d. spoorw., die v. Venlo over
Breda n. Rotterdam leidt en die v. Utrecht
over 's Hertogenbosch zuidwaarts gaat.
Boktorren (Cerambycidae) of langsprieten (Longicornia) maken een familie uit v. d.
orde der schildvleugelige insecten, gewoonlijk
kevers of torren genoemd (Insecta coleoptera).
Zij onderscheiden zich door een Lang, meestal
rolrond en hard lichaam, met korten breeden
nederhangenden kop en zeer lange borstelvormige en v. vele geledingen voorziene voelhorens; zij hebben meest maanvormige, als
uitgesneden, samengestelde oogen, in wier
uithoek d. voelhorens of sprieten staan; d.
vleugeldekken behouden meestal d. breedte
v. d. wortel tot 't eind; bij een paar geslachten
zijn zij verk ort; d. tarsengeledingen of teenen
zijn vier in getal, d. eerste drie zijn a. d. onderOde met borstels, d. laatste met hechtballen
bezet. d. Kop is v. zeer sterke kaken voorzien,
die bij eenige buitenlandsche soorten, verbazend groot en schaarvormig zijn. Bij eenige
soorten brengt 't wrijven v. d. halsringen een
geluid voort, gelijk a. dat v. sommige kleinere
soorten v. sprinkhanen. d. Kop wordt daarbij
op en neer bewogen. In d. staat v. larve of
masker leven deze insecten in versch. deelen
v. planten, doch voornamelijk binnen 't hout,
waardoor sommige soorten zeer schadelijk
zijn. d. Maskers hebben zeer korte of in 't
geheel geen pooten, zijn meest wit of geel,
hebben sterke bruine kaken en een dikken
gladden hals; zij zijn wormvormig met duidelijk afgescheiden en als afgesnoerde ringen.
Bij Fabricius vormden deze insecten, die in
alle deelen der wereld voorkomen, maar
bijzonder talrijk zijn tuss. d. Keerkringen, d.
geslachten Rhagium, Stenocorus, Saperda,
Lamia, Molorchus, Cerambyx, Callidium, Clytus en Prionus ; door d. nieuwere systematici
zijn zij in eenige honderden geslachten verdeeld. In Nederland leven 38 soorten v. boktorren, waaronder d. meest bekende 't rozenbokje en d. groote populierboktor zijn.
Bol (Bulbus). Dit plantenorgaan, dat vooral
bij d. bolgewassen sterk ontwikkeld is, werd
vroeger onder d. wortels gerangschikt, maar
wordt tegenwoordig als een stengelorgaan beschouwd, walks laden zeer verkort zijn en door
een groo ter of kleiner aantal vleezige bladscheeden omgeven wordt. Tuss. d. bol on d. knoppen
der planten bestaat zeer veal overeenkomst
(waarom men in d. vormleer der planten d.
bollen gewoonlijk onder laatstgenoemde organen behandeld vindt), maar toch ook een aanmerkelijk verschil, want d. eersten ontwikkelen zich doorgaans op 't moederlijk individu,
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dat hen voortbracht en hebben geen vleezige
onderdeelen en d. laatsten leiden grootendeels
een zelfstandig leven en zijn in sommige of
al hun deelen rijk a. zetmeel, dat zich in een
woekerend celweefsel afzet. Als men een bol
overlangs in 't midden doorklieft, onderscheidt
men d. deelen, waaruit die bestaat, zeer duidelijk. Vooreerst ontdekt men a. 't onderste
of breedste deel een dik en vast, min of meer
driehoekig orgaan, dat schfff heet; daarop zijn
d. vleezige bladscheeden ingeplant, die zich
onder d. gedaante v. rokken of schubben
voordoen, en in d. oksels dezer laatste vindt
men hier en daar jonge bolletjes, die zich voeden ten koste v. 't moederlijk individu en klisters heeten. Aan d. onderkant der schijf zijn d.
bijwortels vastgehecht, die d. bol in d. grond bevestigen, en a. d. kop v. d. bol, zooals bij d.. Tulp
en d. Hyacinth?of meer zijdelings, zooals bij 't
Sneeuwklokje, is gewoonlijk d. bloemknop tuns.
eenige der meest inwendige rokken of schubben
verborgen. Zijn nu d. verdikte bladscheeden,
waaruit d. bol grootendeels bestaat, zoo breed,
dat zij dezen ieder op zich zelf geheel omvatten, zooals bij d. Hyacinth en d. Ui, dan
hoot hij gerokt; maar zijn zij kleiner, zoodat
zij in grooten getale naast en boven elkander
voorkomen, dan noemt men hem geschubd, zoo
als o. a. bij d. witte Lelie. In d. meeste gevallen drogen d. buitenste rokken gelijkmatig
uit en vallen zij eindelijk af; somwijlen echter
gebeurt 't, dat alleen 't celweefsel verloren
gaat en 't vezelige skelet nog zeer lang achterblijft. In dit laatste geval noemt men 't vezelig.
Naar hun duur worden d. bollen in een-, tweeen meerjarige onderscheiden. Men vindt ze
meest bij eenzaadlobbige gewassen, maar ook
wel bij tweezaadlobbigen, zooals bij d. Klaverzuring (Oxalis). In enkele gevallen ontwikkelen er zich bolletjes in d. oksels v. bovenaardsche bladachtige organen, zooals bij d.
Lilium bulbiferum, Dentaria bulbifera, Saxifraga cernua in d. oksels der stengelbladen; bij
Polygonum viviparum in die der bloembladen;
bij vele A//ium-soorten in die der schutblaadjes.
Bol (globes, sphaera) heet in d. wiskunde
een oppervlak, waarvan d. punten op gelijken
afstand liggen v. een vast punt, middelpunt
geheeten. Een lijn, van dit middelpunt naar
een dier punten getrokken, heet straal. Een
lijn, die twee punten v. d. bol verbindt,
heet koorde. Een koorde door 't middelpunt
noemt men middellfin. d. Platvlakkige doorsnede v. een bol is een cirkel. Gaat 't platte vlak
door 't middelpunt, dan spreekt men van een
grooten cirkel. Is een afmeting van den bol bekend, dan kunnen hieruit al de overige afmetingen berekend worden. d. Omtrek is (tot in
honderste deelen nauwkeurig)
maal d. middellijn; d. groote cirkel 11 ,14 maal 't kwadraat v.
d. middellijn ; 't oppervlak v. d. bol viermaal zoo
groot, dus 22/i maal 't kwadraat v. d. middellijn,
en d. inhoud v. d. bol 11 1 21 maal 't kubiek v. d.
middellijn. In 't dagelijksche leven noemt men
een bol 't deel der ruimte, door bovengenoemd
oppervlak begrensd.
Bol (HANS of JAN) was een geacht landschapschilder, die 16 Dec. 1534 to Mechelen
geb. werd en 20 Nov. 1593 to Amsterdam
overl. Na genoegzame voorbereiding toog hij
naar Heidelberg en word er door d. Keurvorst
v. d. Palts begunstigd. her schilderde hij zijn
beste stukken, meestal in klein formaat.
Vooral zijn die, welke in waterverf uitgevoerd
zijn, beroemd; Van Mander roemt v. deze een
voorstelling uit d. geschied. v. Daedalus en
Icarus, door Sadeler in prent gebracht. In d.
kamer der miniaturen v. 't kon. paleis to

BOL.

Miinchen vindt men er veel v. dezen meester,
ook in d. kon. verzameling v. gravuren te
Dresden een gezicht op Den Haag, met 't
jaartal 1558, dat rijk met beeldjes gestoffeerd
is. In 1572 verliet hij Mechelen wegens d.
plundering der stad. Hij woonde to Antwerpen.
tot 1584 en daarna te Bergen-op-Zoom, Dordrecht, Delft en Amsterdam. Zijn onderwerpen
bestonden meest uit landschappen en Hollandsche en Vlaamsche stadsgezichten, ook uit
voorstellingen v. Amsterdam, zoo v. d. land- als
v. d. Amstelzijde gezien. Zijn samenstellingen
zijn aangenaam, zijn mamer is breed en los
en er heerscht een groote harmonie in zijn
stukken. BOL etste ook naar zijn eigen teekeningen, in een geestige, vlugge manger. Men
kent v. hem „d. Twaalf maanden" in ronden
vorm, A. Collaert exc.; „Een stel v. 12 landschappen", J. Sadeler exc.; „Een groot landschap", dw. fol., B. Momper exc., dat een der
weinige echte platen v. BOL is; „d. Verzoening
v. Jakob en Ezau"; ,d. Samenkomst v. Abrahams knechten met Rebecca", beide in ronden
vorm. Er is veel naar hem gegraveerd.
Zijn zoon FRANs BOL bootste 't work zijns
vaders getrouw na en werkte het door dezen
nagelatene af.
Bol (FERDINAND), leerling V. REMBRANDT,
werd in 1611 to Dordrecht geb. en overl. to
Amsterdam in 1681. Zijn schilderijen hebben
veel overeenkomst met die zijns meesters,
doch missen diens fantasie en gloed, waarbij
d. achteloosheid, waaraan Rembrandt zich
wel eens in d. teekening en kostumes schuldig maakt, door Bol overdreven is. Als historie-schilder bezat hij talent voor 't samenstellen; hij moist vooral in naïve, eenvoudige
figuren d. karakters good uit to drukken, hoewel zij dikwerf bevalligheid on smaak missen. Zijn koloriet is voortreffelijk; d. gouden
toon, die er in heerscht, valt echter wel eens
in 't bruine ; ook heeft zijn koloriet niet d.
helderheid en 't relief v. dat van Rembrandt.
Zijn behandeling is los en stout. Vooral in 't
portret-schilderen muntte BOL uit; er ztjn v.
hem portretten, die voor die v. zijn meester
niet behoeven to wijken on er ook dikwerf
voor doorgaan. In Nederland zijn nog eenige
zijner voortreffelijkste voortbrengselen gebleven. Voor 't raadhuis to Amsterdam schilderde hij d. geschiedenis v. „C. Fabricius in
't kamp v. Pyrrhus", dat voor d. schoorsteen
in d. Burgemeesterskamer geplaatst word;
d. schilderij, welke ,Mozes, die ten tweeden
male met d. tafelen der wet v. d. Sinai afkomt
en ze a. 't yolk vertoont" voorstelt, kreeg
een plaats voor d. schoorsteen in d. Schepenskamer. Te Gouda is in d. Krijgsraadskamer
een kapitaal, in 1653 vervaardigd, schuttersstuk
v. hem. d. Schoonste schilderij, die Nederland.
v. BOL bezit, is 't regentenstuk met zes levensgroote beelden ten voete uit voorgesteld, dat
voorheen d. regentenkamer v. 't Leprozenhuis, na d. opheffing daarvan 't raadhuis to
Amsterdam versierde en waarop een der beelden zoo volkomen in d. mauler v. Rembrandt
geschilderd is, dat men er schier door mislaid wordt. In dit Leprozenhuis waren nog
moor werken v. F. BOL. Alle waren met d.
meubelen der regentenkamer onder 't Napoleontisch bewind in beslag genomen en zouden 16 Sept. 1813 openlijk verkocht zijn, als
d. aftocht der Franschen dezen schat niet
gored had. In 't Rijksmuseum to Amsterdam
vindt men 't heerlijk schoone portret v. luit.adm. M. Az. De Ruyter, door F. BOL geschilderd. Dit portret is versch. malen door hem
vervaardigd on is ook in 't Museum to 's Gra-
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venhage en in versch. plaatsen v. Nederland.
Te 's Gravenhage vindt men daarenboven 't
portret v. Engel De Ruyter en to Amsterdam,
behalve 't portret v. BOL, door hem zelf geschilderd, nog dat v. Jakob Van Kampen, d.
bouwmeester v. 't Amsterdamsche raadhuis,
thans Kcn. paleis. Ook in particuliere verzamelingen in Nederland komen schilderijen of
portretten voor, door BOL vervaardigd; die,
welke Verstolk v. Soelen bezat, waarvan 't
eene portret in d. stijl v. Rubens en 't andere
in dien van Rembrandt geschilderd is, zijn
door Engelsche kunstverzamelaars gekocht.
In 't Louvre vindt men 't in 1658 door dozen
meester vervaardigde „Portret v. eon wiskundige," dat levendig opgevat en fijn geteekend,
in 't voile licht met groote helderheid voorgesteld en uitmuntend bewerkt is; 't portret
v. „Een man in zwarte kleeding," dat diepte,
kracht en helderheid met warmte v. toon
vereenigt on bij d. zachte overgangen tevens
een stoutheid v. manier vertoont, die dit
portret tot een der schoonste v. d. meester
maken; verder „Een geleerde, die in zijn studeervertrek in nadenken verzonken is," welke
schilderij in een holder gloeienden toon, vol
effect en meesterlijk uitgevoerd is, en d. „Kindemo, die in een kar gezeten, door geiten
voortgetrokken worden," een work v. niet
mindere schoonheid dan d. vorige. Voorts
komt op dat museum een schilderij onder
d. naam V. REMBRANDT voor, welke „Venus
(in Hollandsche kleederdracht) en Amor, die
elkander liefkozen" voorstelt on a. F. BOL
toegeschreven wordt. d. Galerij to Dresden
heeft zes schilderijen v. dozen meester, waaronder d. zoogen. „Urias-brief", „Jozef, die zijn
vader a. Farao voorstelt" on „d. Rust eener
H. Familie op d. vlucht naar Egypte," alle
met levensgroote figuren voorgesteld, uitmunten. 't Museum to Berlijn bevat vier stukken
v. BOL, waaronder d. in 1632 geschilderde voorstelling v. „Een oude waarzegster, die een
kind op d. rug draagt on een op een stool
zittend jong meisje waarzegt" en „'t Portret
v. een oude vrouw iu zwarte kleeding" uitmunten; dit laatste heeft een eereplaats tuss.
twee portretten v. Rembrandt. In 't Museum
to MiInchon is „d. Offerande v. Abraham" en
„Een mansportret"; in 't Stadelsche museum
to Frankfort a. d. M. een heerlijk geschilderd
„Mansportret" v. hem. Prof. Krause heeft a.
't Museum to Berlijn geschonken een in 1844
in zijn bezit gekomen heerlijk geschilderd
levensgroot portret eener Venetiaansche zangeres, door F. BOL geschilderd; naast haar
liggen op d. tafel een fluit, een klarinet en
een opengeslagen muziekboek, waarop geschreven staat : „Venezia appresso Alessandro
Vincente" 1642. BOL heeft ook meesterlijk geOtst• Bartsch beschrijft in zijn Rembrandtscatalogus 16 platen v. hem, waarvan zeven
d. jaarmerken 1642—'51 dragon. Men vindt in
daze etsen moor regelmatigheid in d. samenstelling dan in die v. Rembrandt, overigens
zijn zij in diens manier meesterlijk geetst, zij
worden zeer gezocht. In d. „Dresdener galerij'
door F. Hanfstangl vindt men drie steendrukken naar F. BOL.
Bolama is d. hoofdplaats der Portug.
bezittingen op d. kust v. Guinea en ligt op
een der Bissagos-eilanden, dat ook Bolama
heat en voor d. mond v. d. Rio grande ligt.
't Is d. zetel v. d. gouverneur; er is een stork
fort en een factorij, maar verder zijn er slechts
40 steenen huizen, meest bewoond door Fransche kooplieden, want d. handel is meest in
Fransche handen.
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Bolan-pas (d.) is d. weg, die v. N.-W.-Indio
door Beloedsjistan naar 't hoogland v. Afghanistan leidt. Doze bergpas is 1870 M boven
d. zeespiegel, ter wederzijde door loodrechte
hooge rotswanden begrensd, on d. doorgang
wordt bemoeilijkt door eon bergstroom, die er
door vloeit en vaak buiten zijn oevers treedt.
Itolbw, is eon stad met 10 000 inw. nabij
Havre a. d. Seine, in 't Fransche dep. Seine
infOrieure. Er zijn schoone omstreken en er
zijn katoenfabrieken.
Bolchovv is eon arrond.-hoofdatad met
27 000 inw. in 't Russ. gouvernement Orel a.
d. Noegra, die daar d. Bolchowka ontvangt.
Er worden drie drukbezochte jaarmarkten
gehouden en or zijn fabrieken v. kousen en
v. handschoenen.
Bolderilc (Agrostemma Githago L.) is eon
ddnjarig onkruid onder 't koren, dat tot d.
nat. fam. der SileneOn behoort en zich v. aangrenzende geslachten vooral door zijn in vijf
tanden openspringende zaaddoozen en zijn
kelkslippen onderscheidt, die d. bloembladen
tweemaal in lengte overtreffen. d. Geheele
plant is met lange, zijdeachtige haren bedekt
en draagt lijn-lancetvormige bladeren en purperkleurige bloemen. Zij bloeit in d. zomer.
B oldetti (MARC. ANT.), oudheidkundige, in
1663 to Rome gob. en overl. in 1749, was
secretaris voor 't Hebreeuwsch a. d. bibliotheek
v. 't Vaticaan, erd vervolgens aangesteld,
om d. werken over on in die taal geschreven
na to zien, tot kanunnik v. s. Maria a. gene
zijde v. d. Tiber. Hij schreef in 't Ital. „Opmerkingen over d. begraafplaatsen der martelaars en der oude Christenen" (Rome, 1720).
B oldo (DioNysius) leefde in 't begin der 17e
eeuw en was d. bouwmeester, die d. beroemde
Rialtobrug to Venetig bouwde. H j schilderde
ook miniaturen en teekende in waterverf.
Boldrini (J. N.) is volgens sommigen to
Vicenza, volgens anderen to Trente gob. Zijn
platen zijn Nic. S. Vicentino T. gemerkt. Bartsch
gelooft, dat d. T. Tridentinus beduidt en Vicentino of Vicentini zijn familienaam was.
Silber meent, dat hij to Weenen in 1610 gob.
en waarschijnlijk een leerling v. Titiaan geweest is. Vasari noemt hem Giannicolo Vicentino on zegt, dat hij naar Parmesano gewerkt
heeft. Allen bedoelen waarschijnlijk echter
denzelfden meester, die schilder, doch voornamelijk graveur geweest is on in eene stoute
on geestige manier werkte. Huber beschrtjft
vele platen v. hem, waaronder 't portret v.
Joh. baron v. Schwarzenberg, in wapenrusting
voorgesteld, naar A. Darer in fol., uitmunt;
hetzelfde portret is in 't work „Der teutch
Cicero" (Augsburg, 1540, by St. Steiner, fol.
min.) afgedrukt. Naar d. satirische voorstelling,
die Titiaan op Bandinelli's kopie v. d. groep v.
d. Laocoon maakte (zie 't art. Bandinellt), graveerde hij een plaat in zeer groot folio, die
zeer zeldzaam is. Ook Vasari, Maturino en
Bartsch beschrijven eenigo zijner werken.
Bolero heat een nationals dans in Spanje,
die niet zeer snel in 3/4 maat uitgevoerd wordt,
met gezang gepaard gaat en of door versch.
speeltuigen of alleen door d. titer, door d.
dansers zelf ook wel met klaphoutjes (castagnetten), begeleid wordt.
Boleslaw of Bogislaw is d. naam v.
twee hertogen v. Bohemen (938-999) en v.
vijf vorsten en koningen v. Polen (992-1279).
Van doze laatsten was BOLESLAW II (1058-1080)
een geweldenaar, die kort na zijn optreden
d. Bohemers on in 1064 d. Pruisen versloeg.
Hij veroverde in 1075 Kiew en hield daar
acht jaar lang met zijn krijgers gruwelijk
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huis. Toen in zijn afwezen wanorde in Polen
ontstond, keerde hij terug en woedde hij daar
als een waanzinnige wreedaard. d. Bisschop
v. Krakau, die hem tot menschelijkheid aanmaande, doodde hij in 1079 voor 't altaar.
Hij zeif bracht zich — volgens niet geheel
betrouwbare opgaaf — kort daarna in een
vlaag v. razernij om 't leven.
Boleyn (ANNA) was d. dochter v. d. bakker THOMAS BOLEYN of BULLEN, die later tot
graaf v. Wiltshire verheven werd. Zij werd in
1507 geb. en genoot v. haar zevende jaar of
een zorgvuldige opvoeding a. 't Fransche hof.
Op 18-jarigen leeftijd kwam zij in Engeland
terug en werd zij onder d. hofdames v. Catharina v. Arragon, gemalin v. Koning Hendrik
VIII, opgenomen. Zij schitterde daar als een
toonbeeld v. volmaakte schoonheid en bevalligheid, zoodat Hendrik VIII, door hartstochtelijke liefde tot haar verblind, zijn huwelijk
met Catharina deed vernietigen en ANNA.
BOLEYN in 1532 tot gemalin en koningin verhief. Zij werd d. moeder v. d. later zoo beroemd geworden koningin Elizabeth. Hendrik
VIII had om dit huwelijk te kunnen sluiten
een geheele omwenteling in d. Kerkelijken
toestand v. Engeland gebracht. Wijl d. Paus
weigerde 't huwelijk met Catharina v. Arragon te ontbinden, had hij d. gehoorzaamheid
a. d. Paus opgezegd, d. Anglicaansche kerk
tot een afzonderlijk kerkgenootschap en zich
zeif tot hoofd daarvan verklaard. ANNA BOLEYN
gebruikte haren invloed op d. Koning om
diens breuk met Rome nog te vergrooten.
Dat zij alzoo veel benijders en vijanden had
is licht te begrijpen. d. Wispelturige Hendrik
VIII, die haar weldra moede werd, geloofde
of veinsde te gelooven d. lasteringen, die
aangaande haar werden uitgestrooid, hij liet
haar v. echtbreuk beschuldigen en ter dood
veroordeelen en, hoewel zij tot 't uiterste
haar onschuld bezwoer, werd zij op 19 Mei
1536 in d. Tower te Londen onthoofd.
Bolgar heet een oord in 't Russ. gouvernement Kasan a. d. rivier d. Kama, waar
men d. overblijfselen vindt v. d. oude hoofdstad der Boelgaren. Binnen d. puinhoopen der
muren, die een groote oppervlakte omvatten,
is thans een dorp Bolgar v. omstreeks 150
huizen. Men vindt er grafsteenen met Tartaarsche, met Armenische en ook met Arabische
opschriften, d. toren Mesgir, die waarschijnlijk
't overblijfsel is v. een groot paleis, en in d.
puinhoopen wapenen, gereedschappen, sieraden, munten en beelden. Veel daarvan is door
oudheidkenners opgezameld en in d. musea
te Kasan, Moskou en s. Petersburg gerangschikt. Men vermoedt, dat deze stad door
Tamerlan verwoest is.
Bolgewassen zijn planten, die een onderaardsch stengeldeel hebben, dat alle kenmerken v. d. bol (zie dat art.) in zich vereenigt.
Zij behooren grootendeels tot d. nat. fam. der
Liliaceen en wel tot d. beide onderafdeelingen
der Tulipaceen en Asphodeleen. d. Meest bekende
geslachten zijn: d. Tulp, d. Hyacinth, d. Lelie,
d. Ui en 't geslacht Fritillaria. Vele bolgewassen dragen fraaie, soms welriekende
bloemen; andere, zooals d. Scilla, vervullen
in d. geneeskunde een belangrijke rol. Zij
komen vooral in d. gematigde streken v. 't
Noordelijk halfrond, a. d. Kaap d. Goede Hoop
en in Nieuw-Holland voor en ontbreken bijna
geheel Cuss. d. keerkringen. Behalve veel
plantenslijm bevatten d. meeste ook nog
een scherp beginsel. waardoor zij ongeschikt
zijn om als spijs te dienen.
Bolhuis (LAMBERTUS v.), geb. 20 Nov. 1741

BOL.

en overl. te Groningen 16 Juli 1826, verkondigde meer dan een halve eeuw 't Evangelie
achtereenvolgens in vijf Hervormde gemeenten. Hij le de zich bijzonder toe op d. kennis
en verheffing der Nederl. taal en schreef
daartoe d. voor dien tijd voortreffelijke „Beknopte Nederl. Spraakkunst", in 1792 door d.
M. t. N. v. 't Alg. met goud bekroond en versch.
malen herdrukt. Tien jaar later verscheen d.
4e druk der „Beknopte aanleiding tot d. kennis
der spelling, spraakdeelen en zinteekens v. d.
Nederd. taal," v. K. Stijl, door hem gewijzigd en
met aanmerkingen vermeerderd, die d. weg
openden tot dieper en uitgestrekter onderzoek.
Bolhuis (JOH. HUGO v.), geb. 20 Dec. 1805
te Baambrugge, studeerde a. d. universiteit
te Utrecht in d. letteren en werd daar praeceptor a. 't gymnasium. Hij schreef toen zijn
doorwrocht historisch werk ,d. Noormannen
in Nederland" en werd in 1839 benoemd tot
hoogl. in d. Nederl. taal- en letterk. a. d.
Milit. academie te Breda. Hij leverde ook
daar belangrijke histor. opstellen en deed nog
veel v. zich verwachten, toen hij sneuvelde
in een duel op 1 Febr. 1844.
Boliac (cEsAR), geb. te Boekharest in 1813,
trad eerst in d. krijgsdienst en nam daarna
zijn ontslag om taal-, dicht- en oudheidkunde
te beoefenen. Hij schreef toen d. dichtbundel
„Operile" (1835) en 't drama „Matilda" (1836).
Wijl hij echter deelnam a. een volksbeweging
tegen d. Russischen invloed, werd hij in hechtenis genomen. In 1842 schreef hij „Meditatii",
in 1847 „Poesii nuoi" en ,Nationale". Thans
nam hij ijverig deel a. d. omwentelingsgebeurtenissen; hij was een korten tijd burgemeester v. Boekharest en daarna secretaris v.
't Voorloopig bewind. Bij d. herstelling v. 't
„Organiek Reglement" werd hij gevangen
genomen, maar hij ontkwam naar Parijs,
waar hij o. a. in 1856 een topographie v.
Roemenie schreef. In betere t" den naar zijn
vaderland teruggekeerd, schreef hij veel staatk.
opstellen, die hij later verzameld uitgaf en
redigeerde hij v. 1862 t. '64 't tijdschrift „Buciumul" en v. 1865 t. '76 „Trompeta Carpalitor". Al zijn schriften ademen gloed, kracht
en macht over d. vloeiende Roemeensche taal.
Bolingbroke (HENRY S. JOHN, VISCOUNT),
werd 1 Oct. 1678 te Battersea geb. en overl.
te Londen 12 Dec. 1751. Hij had groote gaven
en gunstigen aanleg, doch hij verwaarloosde
die in zijn jeugd. Eerst in zijn 28e jaar kwam
hij tot nadenken; hij werd lid v. 't Lagerhuis,
waar hij zich in d. aanvang a. d. zijde der
Whigs en later a. die der Torys voegde. In
1704 werd hij tot secretaris bij 't departement
v. oorlog benoemd en in 1710 tot minister v.
Binnenl. zaken. In deze betrekking werkte
hij ijverig mede tot d. Utrechtschen vrede, die
in 1713 tot stand kwam. Na d. dood v. koningin
Anna werd hij onder verdenking v. kuiperijen
tot herstel der Stuarts door George I v. zijn
ambt ontzet en v. hoogverraad beschuldigd.
Hij vluchtte, in d. kleeding v. een bediende,
naar Frankrijk en was eenigen tijd geheimschri.jver bij d. Engelschen Pretendent, die te
Commercy woonde. Uit zijn land gebannen
en door d. Stuarts als een verrader verstooten,
schreef hij : „Reflections upon exile" en „Letter
to sir Will. Wyndham".
W
George I schonk hem
later wel vergiffenis, doch geen aandeel in 't
regeeringsbeleid. Hij besteedde zijn overigen
levenstijd a. 't schrijven v. staatk. en wijsgeerige werken. Zijn „Dissertation on parties"
wordt voor een meesterstuk gehouden; zijn
„Letters on the study of history" hebben als
vijandig tegen 't Christelijk geloof hevige ver-
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ontwaardiging en wederspraak verwekt. Zijn
maar werd nu beschuldigd v. dwingelandij.
wijsgeerige werken verschenen te Londen in I Peru verklaarde d. Dictator d. oorlog en, toen
d. Bevrijder naar d. grenzen wilde rukken,
5 dln en zijn gezamenlijke schriften in 1769
in 11 din; veel hiervan is in andere talen
onttrok Venezuela zich a. d. vereeniging.
overgezet en heeft medegewerkt tot d. verBolivar legde daarom 27 Apr. 1829 zijn waarbreiding v. 't deisme en naturalisme, inzondigheid neder, verkreeg een jaargeld v. 30 000.
derheid in Frankrijk.
piasters en een officieele dankbetuiging des
Bolivar (simoN)ijgen. EL LIBERTADOR, d.
yolks en wilde zich naar Engeland inschepen ;
Bevrijder, geb. te C aracas 25 Juli 1783, werd
doch zijn aanhangers overreedden hem to
door zijn oom, markies de Palacios, opgevoed.
blijven. Reeds ongesteld, zocht hij to Santa
Hij studeerde te Madrid in d. rechten en bereisde
Marta herstel, maar overleed daar 10 Dec.
Frankrijk, Italia, Zwitserland en,Duitschland;
1830. Zijn laatste woorden waren : „Eendracht,
in Parijs trachtte hij zich a. d. Ecole normale
eendracht! of de hydra der tweedracht zal u
en a. d. Polytechnische school tot staats- en
verslinden!"
Bolivar is een der acht geconfedereerde
krijgsman te bekwamen en nam hij 't besluit
zijn vaderland tot een onafhankelijken staat
staten v. Nieuw-Granada in Z.-Amerika, in
te verheffen. Op zijn terugreis naar Caracas
d. hoek tuss. d. Caraibische zee en d. Magdabezocht hij d. Vereenigde Staten en daar
lena-rivier, 1000 vk. geogr. mijl groot, met
kwam zijn bevrijdingsplan tot rijpheid. In
250 000 bew. 't Is bijna geheel bedekt met
Venezuela knoopte hij betrekkingen aan met
maagdelijke bosschen v. voortreffelijk werkd. Patriotten en, toen Caracas 19 Apr. 1810
hout; a. d. kust is 't zeer heet en voor koloopstond, zond d. .Junta Bolivar naar Londen,
nisten ongezond. d. Hoofdstad is Carthagena;
vanwaar hij in Sept. 1811 met een transport
belangrijk voor d. handel zijn ook Baranquilla
en Monpos.
wapenen terugkeerde. Vervolgens diende hij
Bolivia, een republiek v. Z.-Amerika, die
als luit.-kolonel onder Miranda, maar d. overwinningen der Spanjaarden dwongen hem
dezen naam a. Bolivar (Zie dat art.) ontnaar Curacao te vluchten. Reeds in Sept. 1812
leent, ligt tuss. 8° en 25° Z.B. en 307°-320°
vereenigde hij zich weder met d. insurgenten
O.L. v. F. en is t. W. door Peru, t. N.O. en 0. door
Brazilie en Paraguay en t. Z. door d. Argenv. Venezuela en nu werd hij d. ziel v. d.
opstand. Na d. verovering v. Caracas, 4 Aug.
tijnsche republiek en Chili begrensd. 't Hoeft
1813, vereenigde hij in zich 't hoogste burgerna d. afstand der Zuidzeegewesten a. Chili in
lijke en militaire gezag. Doch 11 Juni 1814
1884 22 320 vk. geogr. mijl oppervlakte en
werd hij door d. Spanjaarden bij La Puerta
2 200 000 bew. en bevat d. hoogste bergen v.
verslagen; hij trok naar Cumana terug
dit werelddeel. d. Cordilleren zijn er in twee
en werd door 't Congres v. Nieuw-Granada
bergketenen gescheiden, die zich in Peru weder
met 't opperbevel over 't leger belast; hij bevereenigen en alzoo d. bergvlakte v. Chuzette toen Bogota en bevrijdde d. provincie
cuito of v. 't Titicacameer omsluiten. In d.
Cundinamarca. Tweedracht verijdelde echter
Westelijke keten zijn alle hoogere punten
zijn verdere pogingen en hij moest weder
vuurspuwende bergen, of ten minste v. vulkanischen oorsprong; d. Oostelijke keten is
naar Jamaica wijken, vanwaar hij naar Haiti
ging om zijn geestverwanten te herzamelen,
rijk a. metalen. Potosi, d. hoogste stad, ruim
waarmede hij in Dec. 1816 een landing op 't
4000 M. boven d. zee, ligt daar a. d. voet v.
eil. Margarita waagde. Daar riep hij een coneen zilverhoudenden berg. 't Klimaat v. Bolivia is deels door d. hooge ligging, deels door
gres bijgen, als opperhoofd der republiek Venezuela; hij stelde regeeringsleden aan en de't overstroomen der bergvlakten, die met
creteerde d. afschaffing der slavernij. In d.
ondoordringbare bosschen bedekt zijn, getemtwee volgende jaren behaalde hij met Paez
perd. In d. oostelijke dalen worden versch.
en Santander zoo veel voordeelen op Morillo,
gewassen verbouwd, als katoen, indigo, cacao,
vanille, koffie, suikerriet, rijst, mais, tabak,
dat in Febr. 1819 't congres to Angostura geopend kon worden. Bolivar, tot president met
d. wijnstok, coca ('t brood der inboorlingen);
dictatoriale macht gekozen, voerde nu 't leger
ook zijn er gom- en hars-voortbrengende
over d. Cordillera's naar Nieuw-Granada, beboomen; nog op een hoogte v. 4000 M. treft
vrijdde dezen staat en werd tot president v.
men koren, aardappelen en moesgroenten aan.
d. vrijstaat benoemd. Hij vereenigde toen d.
Op d. hellingen der bergen grazen een menigte
republieken Venezuela en Nieuw-Granada tot
runderen, paarden en schapen, maar voorn.
een bondstaat onder d. naam Columbia.
lama's en vigogne-schapen. d. Grootste rijkdom
v. dit land zijn d. mijnwerken, voorn. die v.
Eerst dwong hij Morillo tot een wapenstilPotosi en Chuquisaca; men delft er veel goud,
stand en na 't einde daarvan versloeg hij op
zilver, ijzer, koper, lood, alum, arsenik,
24 Juli 1821 d. Spanjaarden onder La Torre
bij Calabosa. Hiermede was Columbia geheel
salpeter en zwavel. d. Handel is er nog v.
v. d. overheerschers verlost en d. zegepralende
weinig beteekenis ; d. geheele uitvoer, bestaande
veldheer werd ondanks zijn weigering door
uit zilver, andere metalen, kina en kaoetsjoek,
't Congres to Bogota voor d. tweedemaal tot
klimt tot 9 millioen dollars, d. invoer tot 6
president benoemd; hij deed ten voordeele der
millioen dollars. d. Bevolking bestaat meest
schatkist afstand v. zijn staatsinkomen v.
uit kleurlingen en 250 000 Christen-Indianen.
50 000 piasters 's jaars en v. zijn aandeel in d.
d. Voorn. steden zijn : La Paz met 45 000, Sucre
a. 't leger toebedeelde domeinen. In 1823 en
met 17 000 en Potosi met 11 000 inw. Volgens
1824 voltooide hij door d. overwinning bij
d. constitutie v. 1826 zijn er drie kamers v.
Junin d. bevrijding v. Peru, dat hem in 1825
vertegenwoordiging: die der tribunen, senamet dictatoriaal gezag bekleedde. Dit stelde
toren en censoren; a. 't hoofd staat een presihij in 1826 in handen v. een Congres te Lima,
dent, die telkens voor vier jaar gekozen wordt.
waarna hij tot president v. Columbia herkozen
't Westelijk deel v. Bolivia behoorde eertijds
werd. Een samenzwering, in 1828 tegen zijn
tot 't rijk der Inca's. In 1538 maakten d. Spanjaarden er zich meester van en 't werd bij 't
leven gesmeed, werd gelukkig ontdekt en
vice-koninkrjjk Peru gevoegd. Bij d. Z.-Amerik.
verijdeld. Hij was in Peru op 17 Aug. 1827
tot levenslang president uitgeroepen, had 't
bevrijdingsoorlog ontstond in La-Paz (1809)
congres v. Bolivia een Code Boliviano vooreen revolutionnaire junta, doch eerst in 1825
gesteld en in Columbia d. drukpers beteugeld,
werd 't land v. d. heerschappij der Spanjaarden
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bevrijd. Toen vereenigden zich d. vier provincign Potosi, La Paz, Cochabamba en SantaCruz onder 't bestuur v. Bolivar.
Bol.kenhain, met 3000 inw., is d. hoofdst.
v. 't arrondissement Bolkenhain, in d. Pruis.
Silezische prov. Liegnitz. Dit gewest bevat
op 6 vk. geogr. mill 33 000 bew. en wordt v.
d. woedende Neisse doorstroomd. Er zijn veel
katoen- en linnenfabrieken en bleekerijen.
Bollandisten noemt men d. medewerkers,
zoowel tijdgenooten als opvolgers, v. d. Jezulet
J. Bolland, 13 Aug. 1596, te Julemont in d. prov.
Luik (niet, zooals sommigen opgeven, te Tirlemont in Brabant) geb., a. wien door zUn oversten werd opgedragen d. volvoering v. 't plan v.
Herebert Rosweyde v. Utrecht d.levens der heiligen te beschrijven, waarin deze door d. dood
(te Antwerpen 5 Oct. 1629) was verhinderd. In
1643 gaf Bollandus to Antwerpen d. eerste twee
deelen der Acta Sanctorum, d. levens der het
ligen der maand Januari behelzende, in
licht. Wijl dit werk v. te grooten omvang
was om door den geleerde te worden voleindigd, werd G. Heuschen (in Gelderland geb.)
tot zijn medehelper aangesteld en beiden gaven
in 1658 d. drie deelen v. Februari in 't licht.
Daarna werd als tweede medehelper a. 't
werk gesteld d. Jezul.et D. Papebroeck, zoon
v. een Hamburgsch koopman, to Antwerpen
gevestigd. Bollandus stierf 12 Sept. 1665 2 vijf
Aar nadat zijn medewerkers op uitnoodiging
v. Paus Alexander VII zich naar Rome hadden
begeven om d. daar berustende handschr;ften,
die tot d. samenstelling der Acta Sanctorum
konden dienen, te onderzoeken. Te Antwerpen
wedergekeerd, gaven zij in 1668 d. drie deelen
v. Maart en in 1675 d. drie deelen v. April
nit; in 1680 volgden d. eerste drie deelen v.
Mei, waarna (1681) Heuschenius stierf. Papebroeck gaf nu 't vierde en vijfde deel v. Mei
in 't licht in 1685; 't zesde en zevende in 1688;
't eerste deel v. Juni in 1695 ; 't tweede in 1698;
't derde in 1701; 't vierde in 1707 en 't vijfde
in 1709. Hij stierf blind en gebrekkig in 1714,
86 jaar oud. Van 1715 t. 1717 verscheen 't zesde
en zevende deel v. Juni. 't Werk word nu
voortgezet door K. Janning 1- 1723, P. Bosch
1- 1736 en Suyskens i 1771. Zij gaven om d.
twee jaar een deel der Acta uit en kort voor
d. opheffing der Jezuleten-orde verschenen d.
eerste drie deelen v. October, 't 48e, 49e en 50e
v. 't geheele work (1770). Zij waren door Corn.
De Bye, Jakob De Bug, Ign. Hubens en Jos.
Ghesquiere bewerkt. Hun word in 1778 door
d. Oostenr. regeering opgedragen in d. abdij
v. Caudenberg 't afgebroken werk to hervatten. Na twee jaar verscheen 't 51e deel ('t
vierde v. October) en in 1786 't vijfde deel v.
October. Bij overeenkomst v. 11 Mei 1789 met,
't i;ouvernement werd d. bibliotheek der Bollandisten naar d. abdij v. Tongerloo overgebracht en in 1794 verscheen daar 't 6 dl. v.
October, dat a. paus Pius VI word opgedragen
en waaraan, behalve De Bye, De Bug, F onson, Ghesquiere en De Smet, d. religieuzen
der abdij hadden medegewerkt. Bij d. komst
der Franschen verlieten d. monniken in 1794
d. abdij, gevolgd door d. Bollandisten. De Bye
en Ghesquiere woken naar Duitscbland, doch
De Bug, Fonson en Heglen, die kort to voren
tot medehelper was benoemd, bleven in 't
land. In 1803 deed 't Fransche Instituut bij
dozen vruchtelooze pogingen om 't werk to
doen hervatten. In 1827 werden d. boeken
on d. handschriften, in 1794 met 't archief in
veiligheid gebracht, a. d. Staat afgestaan, d.
eerste in d. Koninklijke bibliotheek to 's Gravenhage geplaatst, d. laatste in d. bibliotheek
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v. Bourgogne to Brussel. d. Minister Van
Gobbelschroy deed in 1828 door Dugniolle en
Guichard een catalogus v. d. handschriften
vervaardigen. Sedert bleef 't work rusten tot
1846, toen met geldelijke ondersteuning der
regeering tot 1867 deel 53 tot 60 verscheen,
zoodat 't nu zijn voltooiing nadert.
Bolle ► (PomFEJus), gob. 7 Mei 1812 to Heidelberg, studeerde daar in natuur- en scheikunde, word in 1888 hoogl. in d. chemie to
Aarau en in 1855 a. d. polytechn. school te
Hij paste hoofdzakelijk d. scheikunde
toe op d. technologie, meer bepaald op d.
vervaardiging v. verfstoffen en schreef bierover behalve hoogst nuttige bijdragen in
tijdschriften een „Handbuch der chemischtechnischen Untersuchungen" (36 dr. 1866);
met bijstand v. eenige deskundigen een „Handbuch der chemische Technologie" in 8 dln en
„Altos u. Neues aus der Farbenchemie" (1868).
HiLoverl. 3 Aug. 1870 to Zurich.
_Bonin (ANDREAS WILH.), gob. 2 Aug. 1835
te s. Petersburg studeerde to Helsingfors in
Finland in wijsbegeerte en letterkunde, bereisde daarna een groot deel v. West-Europa
on word in 1865 hoogl. in d. wijsbegeerte to
Helsingfors. Zijn voorn. schriften zijn : „Die
Familie" (1864); „Europa's Staatsleben" (18.68);
„Die Lehre v. d. Willensfreiheit" (1868); 't
drama „Das Patenkind des KOnigs" (1882) en
vertalingen v. Shakespeare's drama's.
Bollinger (oTTo), gob. 2 Apr. 1843 te Altenkirchen, studeerde to Munchen, Berlijn en
Weenen in geneesk., bewees als officier v.
gezondheid in d. oorlog v. 1870 gewichtige
diensten on word in 1871 hoogl. in d. geneesk.
to ZUrich, in 1874 to Munchen, waar hij ook
onderwijs gaf a. d. veeartsenijschool. Hij
heeft veel over ziekten v. mensch en dier
geschreven, o. a. „Die Kolik der Pferde" (1870);
„Zur Pathologie der Milsbrandes" (1873); „Infektionen durch thierische Gifte" (2e dr. 1876);
Ueber animale Vaccination" (1879) en „Ueber
Vererbung von Krankheiten" (1882).
Bologna, vroeger een delegatie v. d. Kerkelijken staat, is sedert 1860 een provincie v.
't Koninkrijk Rang, 64 vk. geogr. mill groot,
met 470 000 bew. 't Land is 't schoonste en
vruchtbaarste deel der Romagna, door kleine
rivieren voldoende bevloeid, in 't N. vlak, in
't Z. met heuvelen en bosschen bedekt. d.
Hoofdstad, insgelijks Bologna geheeten, een
oude belangrijke stad, telt 120 000 inw. en
ligt a. d. voet der Apennijnen, tuss. d. rivieren Savona en Reno. Er zijn 75 kerken, o. a.
die v. s. Petronius, d. schutsheer v. Bologna,
waar men op een koperen plaat d. middaglijn,
door Cassini getrokken, ziet. d. Universiteit,
die volgens d. overlevering reeds in 425 door
Theodosius d. Jongere gesticht is, was vooral
tegen 't eind der middeleeuwen een brandpunt der wetenschappen. Bijzonder was dit
toepasselijk op d. faculteit der rechtsgeleerdheid. Toen telde die universiteit somtijds
moor dan duizend studenten, tegenw., ofschoon
zij nog zeer bloeit, slechts 600. Hare boekerij,
waarover in der tijd 1Viezzofanti aangesteld
was, telt ongeveer 200 000 boeken on 6000
handschriften. Paus Clemens XIII stichtte
hier d. Academie delle belle arti, ook Accademia Clementina genoemd, die in 't bezit is
der schoonste schilderstukken der Bologneesche school. Ook in d. kerken vindt men
versch. uitmuntende schilder- on beeldhouwwerken, zooals: in d. kerk s. Giovanni del
monte d. „s. Cecilia" v. Raphael; in d. Dominicaner-kerk d. „Bethlehemsche kindermoord"
v. Guido en in 't paleis Sempini d. Weenende
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Petrus" v. Guido. d. Adel is to Bologna zeer
talrijk; in weinig steden v. Europa wordt zoo
weelderig geleefd als hier. Bologna geeft bovendien veel merkwaardigs te zien. Over d.
Reno is een brug, op 22 bogen rustend; v. d.
stad geleidt een arcade (bogengang) n. 't
klooster san Luca; vele paleizen zijn er insgelijks met arcaden versierd; op d. Piazza Maggiore (Groote plaats) prijkt d. vermaarde „Bron
v. Neptunus" en reeds v. verre ziet men d.
twee scheeve torens : d. een, door ASINELLI in
1109 begonnen, is 85 M. hoog en d. spits wijkt
1'/2 M. v. d. loodlijn; d. ander, in 1110 door
GARISENDE aangevangen, is 42 M. hoog en d.
spits wijkt 3 dM. v. d. loodlijn. d. Bologneesche tabak en d. Bologneesche schoothondjes
zijn overal bekend. (Zie over d. Bologneeschen
steen 't art. Bononische steen.)
d. Bologneezen beweren, dat hun stad reeds
voor d. stichting v. Rome bestond. Karel d.
Groote verhief haar tot een vrije stad; in d.
13e eeuw veroorzaakten twisten tuns. d. adellijke familien d. val der republiek. Daar streden om d. oppermacht d. familien Geremei,
Lambertazzi, Pepoli en Bentivoglio, tot d.
stad zich in 1513 a. d. Paus onderwierp. In
1796 trokken d. Franschen binnen Bologna
en Ferrara, welke beide pauselijke delegation
d. grondslag vormden der Cispadaansche republiek, waarbij Modena, Reggio, Massa en Carrara gevoegd werden. Later werd Bologna d.
hoofdstad v. een koninkrijk Italia , 't kwam
in 1815 weder a. d. Paus, maar was in 1821 d.
hoofdverzamelplaats der Carbonarische beweging. In 1849 moest d. stad zich na een verdediging v. acht dagen a. d. Oostenrijkers
overgeven. Ten gevolge v. d. nederlagen btj
Solferino en Magenta, in 1859 door Oostenrijk
geleden, werd Bologna een deel v. 't koninkrijk Italie. In daze stad zijn veel groote mannen geboren, o. a. Galvani, Guido Reni, Dominichino, Albano, d. drie Caracci en paus Benedictus XIV.
Bologna (NicoLo DA) was een beeldhouwer uit Bologna, die zich in d. school v. J.
della Guercia vormde. Hij was een tijdgenoot
v. N. Pisano en werkte met dozen a. d. tombe
v. s. Dominicus te Bologna. Pisano vervaardigde er d. bas-reliefs voor, doch Bologna 't
grootste deel der overige beeldwerken, waardoor hij zulk een roam verwierf, dat men
hem d. bijnaam Nicolo dali' arca gat In
dezelfde kapel, waar d. tombe is, heeft hij
ook een der beide engelen, die op 't altaar d.
kandelaars dragon, gebeiteld.
Bologne (JEAN DE) Of (GIOVANNI DE) Bologna word in 1529 to Doornik gab., leerde

d. beeldhouwkunst bij Jacq. de Breuck, ging
vervolgens naar Italie, waar hij leerling v.
Michel Angelo Buonarotti werd, die toen in
d. voile kracht v. zijn talent was. Onder dien
beroemden meester maakte hij zulke vorderingen, dat hij een eersten rang onder d.
beeldhouwers v. zijn eeuw bekleedde. Frans I,
hertog v. Toscane, beriep hem naar Florence
en beschermde hem bij voortduring; Ferdinand I, die dozen in 1574 opvolgde, bewees
hem dezelfde eer. Doch niet alleen to Florence blonken zijn verdiensten, zijn naam
verbreidde zich over geheel West-Europa en
d. vorsten zochten om strijd zijn work. Keizer Maximiliaan II en Rudolf II, d. koningen
Philips II en III v. Spanje en hertog Frederik
III v. Beieren overlaadden hem met lof en geschenken. Hij werd eerste beeldhouwer der
beide groot-hertogen v. Toscane en door d. Keizer in d. adelstand verheven. Rome, Bologna,
Genua, Lucca en Pisa verlangden zijn werken.
II.
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Aan zooveel bestellingen kon hij slechts door
een groote werkzaamheid voldoen; ook heeft
geen beeldhouwer zooveel en tegeIijk zoo geIukkig gearbeid. Hij oefende en volmaakte
zich bij voortduring en had 't voordeel in
een tijd to leven, toen d. kunst bovenal aangemoedigd en vereerd werd. Hij trad te Bologna in d. echt, doch verloor zijn vrouw
spoedig en had geen kinderen. Hij overl. er
14 Aug. 1608 en is er in d. kerk de la Nunziata in een kapel achter 't hoofd-altaar begraven. In 1599 liet hij die kapel benevens
zijn grafschrift vervaardigen en hij versierde
daze zelf met fraaie architectuur-werken, marmoron beelden en bronzen bas-reliefs, waaronder ook d. door hem v. Paul Falconnieri
ten geschenke ontvangen, vermaarde beeltenis
der H. Maagd, die hij a. d. voet v. een bronzen kruisbeeld plaatste. DE BOLOGNE heeft
uitmuntende leerlingen gevormd, o. a. P. Tacca,
F. Picardi, D. Portigiani, F. en G. della Bella,
A. Susini, Anzirecelle, J. Mont, H. le Soeur,
A. de Vries on P. de Franqueville. Van zijn
werken zijn to Florence zes meer dan levensgroote marmeren beelden on 't schoone standbeeld v. s. Antonius, in diens kapel in d.
s. Marco; versch. bronzen bas-reliefs, 't lijden
v. Christus voorstellende, benevens een groot
bronzen kruisbeeld in d. Annunziata; een
standbeeld v. s. Lucas op 't frontispice der
kerk s. Michele; 't bronzen ruiterbeeld v.
Cosmus I, met bronzen bas-reliefs, op 't plein
v. 't oude paleis (1588); 't bronzen ruiterbeeld
V. Ferdinand I op 't plein der Annunziata; 't
standbeeld v. Cosmus I bovon d. grooton boog
der galerij v. antieken a. d. oever v. d. Arno;
d. bronzen standbeelden v. Cosmus I en Ferdinand I in een kapel v. d. s. Lorenzo, die
tot begraafplaats dier groothertogen bestemd
was; d. beroemde marmeren groep op d.
derden boog der Loggia, d. schaking eener
Sabijnsche maagd voorstellende, dat als een
meesterstuk v. samenstelling on uitdrukking,
benevens door d. wijziging der anatomische
deelen naar 't geslacht on naar d. ouderdom
der verbeelde personen geroemd wordt en
zich meesterlijk afgewerkt vertoont, v. welken
karat men d. groep ook aanschouwt. De Murr
dealt in zijn „Bibliothegue de peinture" een
reeks v. lofspraken op daze groep made. Verder vindt men to Florence d. uit een stuk
marmer gehouwen groep, die 't gevecht v.
Hercules met d. centaur Nessus voorstelt
(1599) en, bij 't klooster Theatinus op een
voetstuk geplaatst, zoo om d. stoute gedachte
als om d. uitvoenng beroemd is; een groep
v. twee beelden, d. fontein versierende, die op
een kruisweg bij d. Pontevecchio geplaatst
is, en Ajax voorstelt, die 't lijk v. Patrocles
a. d. handen der Trojanen ontrukt, welke
groep verkeerdelijk die v. Alexander d. Groote
genoemd wordt; eon marmer-groep, Simson
voorstellende, die een Filistijn nedervelt, op
d. fontein in d. botanischen tuin v. d. Groothertog ; twaalf bronzen beelden a. d. fontein
op d. plaats v. 't oude paleis, welke tritons,
nimfen en kinderen voorstellen on a. d. rand
der kom geplaatst zijn, waarbij B. Ammanati
d. Neptunus, d. tritons on d. paarden in 't
midden der kom vervaardigde ; een marmeren
Neptunusbeeld v. kolossale grootte, a. wiens
voeten drie beelden geplaatst zijn, die d. Nijl,
d. Euphraat en d. Ganges voorstellen on d.
groote fontein in d. tuin v. 't groot-hertogelijk
paleis versieron; 't beroemde bronzen beeld_
v. Mercurius, dat evenzeer om zijn schoone
evenredigheid als om zijn stand bewonderd
wordt on waarvan Dupaty zegt: „que ceux
12
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qui veulent voir le Mercure de bronze par J.
de Bologne se hatent, le voila, deja, qui s'envole, le dieu est vraiment en Pair, cependant
on ne craint rien pour lui, on sent qu'il
monte". Dit beeld werd eerst in d. Villa de
Medicis te Rome geplaatst, doch is nu in d.
bronzen-verzameling te Florence. Verder 't
hertogelijk wapen boven d. deur der groote
zaal v. 't koninklijk paleis en in d. galerij
er van een beeld, dat d. stad Florence voorstelt; een marmeren nimf in een grot, in d.
tuin v. 't paleis Pitti. Buiten Florence vindt
Men in 't buitenverblijf Pratolino een beeld
v. 20 M. hoog, dat d. Apennijnen voorstelt
in d. gedaante v. een naakt man, op een draak
gezeten, die door d. zwaarte, welke op hem
drukt, stroomen waters uit zijn muil doet
vloeien, die in een vijver vallen. Dit beeld,
uit versch. op elk. gehoopte steenen gevormd,
is zoo kunstig, dat 't van verre een goed
geproportioneerd beeld, doch v. nabij slechts
een massa steenbrokken vertoont. Te Livorno
vindt men zijn kolossaal marmeren standbeeld v. Ferdinand I, groothertog v. Toscane,
voor welks voetstuk P. Tacca vier Afrikaansche slaven in brons vervaardigde. Te Pisa
is 't beeld v. Johannes d. Dooper boven d.
done v. d. Baptisterium-kerk, benevens 't
groote bronzen kruisbeeld en d. twee engelen
a. 't hoofdaltaar v. d. domkerk, door DE BOLOGNE vervaardigd, die met andere kunstenaars d. teekeningen voor d. drie vermaarde
deuren dier kerk samenstelde, naar welke
Porrigiano en A. Serrano ze bewerkten. Te
Lucca vindt men v. Bologne een marmeren
altaar, met vijf meer dan levensgroote beelden en twee engelen versierd, in d. hoofdkerk.
Te Bologna d. in 1563 op kosten v. d. Senaat
op 't groote plein opgerichte fontein, die hij
met 't beeld v. Mars, met d. voet op een
dolfijn staande, versierde. Te Rome maakte
hij op kosten v. 't kapittel der kerk s. Giovanni in Laterano een bronzen standbeeld v.
koning Hendrik IV v. Frankrijk, dat in d.
zuilengang dier kerk geplaatst is. Te Genua
werd hij in 1580 belast met d. versiering der
kapel Grimaldi in d. kerk del Castellato en
maakte hij d. modellen voor zes beelden, die
't geloof, d. hoop, d. liefde, d. barmhartigheid,
d. kracht en d. matigheid voorstellen, wier
vervaardiging hij a. zijn leerling Franqueville
opdroeg; hij goot er ook acht bas-reliefs voor,
die tooneelen uit 't lijden v. Jezus voorstellen en voltooide d. versiering der kapel met
een groot bronzen kruisbeeld. In 't koninklijk buitenverblijf Casa del Campo bij Madrid
vindt men 't bronzen ruiterbeeld v. koning
Flips III, dat bij d. dood v. DE BOLOGNE
onvoltooid was en door d. Italiaanschen beeldhouwer Idea afgewerkt is. Te Marly, bij Parijs,
is van hem een bronzen groep, die d. schaking v. Pandora door Mercurius voorstelt, te
Meudon een bronzen beeld v. Esculapius en
te Versailles d. groep Mercurius en Psyche.
Te Parijs is 't bronzen ruiterbeeld v. Hendrik IV op d. Pont-neuf 't werk v. DE BOLOGNE;
't werd op last v. Ferdinand I, hertog v. Toscane, door hem te Florence vervaardigd en
gegoten en door diens opvolger Cosmus II
a. Maria d. Medicis, regentes v. Frankrijk, ten
geschenke gegeven. P. Tacca heeft er na d.
dood v. DE BOLOGNE d. laatste hand aan gelegd
en Franqueville maakte er 't marmeren voetstuk voor. Toen 't standbeeld naar Parijs zou
vervoerd worden, scheepte men het te Livorno
in, doch 't schip verging bij 't eiland Sardinia;
't beeld werd met groote moeite uit d. diepte
opgebracht en kwam eerst in Mei 1613 in
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Frankrijk; in 1614 legde Lodewijk XIII d.
eersten steen voor d. grondslag v. 't voetstuk.
Bijna al d. genoemde beelden zijn in een losser
manier en met minder overdNving dan die
v. Bandinelli en andere tijdgenooten uitgeVoerd. Ztj worden met die v. Ghiberti op een
lijn gesteld en zoowel in evenredigheid als in
voleinding boven die v. Michel Angelo geschat, schoon deze hem in geest en genie
verre overtrof. Vele zijner werken zijn in
plaat gebracht.
Bolognetti (FRANCISCO), een Ital. dichter,
omstr. 1520 te Bologna geb. uit een patricisch
geslacht, was d. Maecenas en vriend v. veel
beroemde letterkundigen. Hij werd in 1556
gonfaloniero en stierf in 1576. Hij is vooral
beroemd door zijn heldendicht „Il costante",
te Venetia in 1565 uitgekomen (deze uitgaaf
bevat slechts d. eerste acht boeken) en te
Bologna in 1566. Ook dichtte hij : „Rime"
(Bologna, 1566) en „La cristiana vittoria maritima" (1572).
Bolognini (GIOVANNI BATTISTA) was een
der beste leerlingen v. Guido Reni en schilderde met geest en bekwaamheid in diens
manier. Vele zijner werken worden voor die
zijns meesters aangezien en verkocht. Hij
werd te Bologna in 1612 geb. en stierf in 1689.
In zijn geboorteplaats vindt men zijn meeste
schilderwerken, waaronder een „s. Ubaldo"
in s. Giovanni del Monte uitmunt. Hij heeft
vier platen naar d. samenstellingen v. Guido
geetst in d. manier v. L. Loll; d. behandeling
er van is wat koud en d. teekening niet zeer
nauwkeurig.
Bolor-tagh, Zie Beloer-tagh.
Dolsona ('t Meer v.) ligt a. d. grooten weg
v. Florence n. Rome, 300 M. boven d. zeespiegel. 't Hoeft een omtrek v. 37 KM. en
ontlast zich door 't riviertje Marta in d. Middell.
zee. 't Is blijkbaar d. krater v. een uitgedoofden vulkaan, want d. lava-massa's verheffen
zich rondom tot 400 M. boven 't meer. Op
een eiland in dit meer werd Amalasuntha, d.
dochter v. d. Oost-Goth. koning Theodorik,
eerst gebannen en daarna vermoord.
BolsjeI heet een groot, maar ondiep meer
in Rusland, op d. grens tuss. Kaukasie en d.
steppe der Donsche kozakken. 't Is 15 geogr.
miji lang, heeft 40 geogr. miji omtrek en ontlast zich door d. Manitsj in d. mond v. d. Don.
d. Oevers zijn grazige weiden.
Bolsward is een der elf oude steden v.
Friesland, 15 KM. t. Z. v. Franeker, 12 KM.
t. N.-W. v. Sneek, waarmede 't door een kanaal en een stoomtram verbonden is. Er wonen
6000 menschen, die v. binnenl. handel en nijverheld bestaan. Deze stad bestond reeds in
1300, maar heeft veel geleden door d. burgeroorlog tuss. d. Schieringers en Vetkoopers,
door d. invallen v. Karel v. Gelder en door
d. Spaansche tiranny.
Bolsward (PIETER V.), ook PETRUS THABORITA gen., leekebroeder in 't klooster Thabor
bij Sneek, was d. schrijver v. een kroniek,
die tot d. beste bronnen behoort v. d. geschied.
v. Friesland v. 1250 t. 1550. Deze kroniek is
't eerst uitgeg. door Amersfoort en Visser in.
't „Archief voor Vaderl. en inzonderheid Friesche geschiedenis".
Bolswert (BoRTius en SCHELTUS A) waren
broeders, d. eerste in 1580 en d. tweede in 1586
te Bolsward geb. Boetius vestigde zich te
Antwerpen, waar hij een kunsthandel dreef
en in 1634 overl. Men weet niet zeker, bij wien
d. broeders d. graveerkunst leerden, maar men
vermoedt, dat zij zich onder d..leiding v. A.
Bloemaart ontwikkelden. Bokritis had in d.
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beginne een ruwen stijl, doch verbeterde dien,
toen hij naar d. werken v. Rubens graveerde,
a. welke platen hij niet alleen kleur, maar
ook een volmaakte uitvoering gaf. Zijn beste
gravure is „'t Avondmaal" naar Rubens, die
zeer zeldzaam is, bij Mariette 199 francs gold
en voor d. platen zijns broeders niet onder doet.
Verder „d. Opwekking v. Lazarus" naar Paulus,
welke bij Marlette 75 francs opbracht. Zijn
gravure naar J. Goemar „Jezus bij Martha
en Maria" is zeldzaam en gezocht, evenals
zijn groote plaat naar Vinckenbooms „Adam
en Eva in 't paradijs". Hij graveerde een stel
v. 24 platen, „d. Eremieten" geheeten; „d.
heilige vrouwen in d. woestijn" in een reeks
v. 26 platen ; een stel v. 4 landschappen (1613)
en een ander v. 20, alle naar A. Bloemaart,
't laatste stel met 't motto „O nimium felix!"
(1616). SCHELTITS a BOLSWERT was d. voorn.
der kunstenaars uit d. graveerschool, die door
Rubens bestuurd werd. Onder zijn tijdgenooten graveerde geen zoo zuiver en sierlijk ; zijn
platen hebben, bij veel bevalligheid, d. meesten
glans en kracht; hij streefde niet naar een
schoone manier, maar trachtte 't schilderachtige en bekoorlijke effect v. d. etskunst in
zijn gravuren na te bootsen. Bij Rubens stond
hij in hooge achting; niet zelden retoucheerde deze zijn afdrukken met 't penseel of
met krijt, 'tgeen inzonderheid bij d. schoone
en door hare schilderachtige uitwerking zoo
sprekende gravure „s. Cecilia", naar Rubens,
't geval was. Deze plaat heeft in d. eerste
afdrukken 't adres v. J. Witdoeck ; d. afdrukken met d. naam Hendricks zijn nog schoon
te noemen. Deze naam werd later uitgeslepen
en die v. Bolswert in d. plaats gesteld. Deze
meester heeft al de genres v. d. graveerkunst
behandeld, zoowel portretten als geschiedenis
en landschap. In 't laatst genoemde bewondert men vooral d. uitdrukking der manier
v. schilderen en d. wijking v. toon der origineelen, hoewel hij voornamelijk in 't graveeren
v. geschiedk. onderwerpen uitmuntte. Met G.
Edelinck, G. Audran en Vorsterman gaf hij
't voorbeeld om d. kleur en 't effect eener
schilderij na to bootsen, zonder d. teekening
of d. uitdrukking der karakters te veronachtzamen. Bij hen is zoowel d. teekening als 't
wedergeven v. 't oorspronkelijke d. hoofdzaak,
terwijl d. manier v. werken en 't streven
daardoor effect te maken a. d. uitdrukking en
't voorstellen der karakters onderworpen is.
SCHELTITS bereikte een hoogen ouderdom en
stierf te Antwerpen; 't jaar v. zijn dood is onbekend. Onder zijn voortreffelijkste platen behooren, volgens Steller, d. schoone doch zeldzame „Koperen slang" naar Rubens, waarvan
d. eerste afdrukken bij Mariette met 300 francs
betaald werden; „Christus a. 't kruis" naar
Van Dijck, onder d. naam „Le grand Christ
au Jacobin" bekend; verder naar dien meester
Doornenkroon en bespotting"; „La Vierge
a la danse des anges", ook „La reine des
anges" genoemd; een „Dronken Silenus"; en
d. portretten v. Margareta v. Lotharingen,
Justus Lipsius en Adr. Brouwer. Naar Rubens
graveerde hij d. schoone platen: „d. Hemelvaart v. Maria"; „d. Bekeering v. Paulus";
„d. Wonderdadige vischvangst", in drie bladen ;
„d. Storing der afgodendienst, of d. triomf
der kerk"; d. Triomf der kerk door 't Avondmaal", „d. Familie met d. vogel" ; 't „Landschap met d. storm", ook „'t gezicht op Oadix"
genoemd, en een groot landschap met d. jacht
v. Meleager. Hij graveerde ook naar Jordaens,
Seghers en Quellinus.
Bolt (HENRIcus), praeceptor a. d. Lat. school
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te Haarlem en later te Amsterdam, leerling
v. Burman, maakte zich als Lat. dichter bekend door zijn „Sylva poetica", gevoegd achter
zijn „Sylvae criticae" (Harlemi, 1766). Peerlkamp en Hoeufft prijzen zijn gedichten.
Dcate (AMALIA CHARL. ELISE MARIANNE),
geb. 6 Oct. 1817 te Rehna in Mecklenburg,.
genoot een goede opvoeding, maar verloor
vroeg haar vader, werd gouvernante bij een
adellijke familie en kwam in die betrekking
in 1839 in Engeland, waar zij zich op Engelsche taal- en letterkunde toelegde en weldra
onder d. pseudoniem AMELY als schrijfster
in d. „Grenzboten" optrad. Zij keerde in 1852
n. Duitschland terug, woonde te Dresden,
Stuttgart, Karlsruhe en sedert 1879 te Wiesbaden. In Engeland schreef zij „Visitenbuch
eines deutschen Aertzes in Londen" en „Erzahlungen aus der Mappe eines Deutschen in
Londen" (1848), die grooten opgang maakten.
Later schreef zij in romantischen vorm veel
levensbeschrijvingen v. beroemde vrouwen,
zooals v. Von Stael en Von Krudener; in
1862 „Frauenbrevier" (4e dr. 1864); in 1876
„Neues Frauenbrevier" (2e dr. 1877) en in 1874
„Wohin fiihret das?" (2 dln). Te Wiesbaden
nam zij ijverig deel a. 't vraagstuk v. d. emancipatie der vrouw en schreef zij haar beste
werk „Die Gefallene" (1882).
Bolton is d. naam v. eenige steden in
Engeland ; d. voorn. is Bolton-in-moors, t. N.-W.
v. Manchester, waarmede 't door een kanaal
verbonden is. Deze stad is in d. 19e eeuw v.
een kleine plaats tot een belangrijke fabrieksstad met ver over d. 100 000 inw. aangegroeid,
waarvan er ruim 20 000 in d. katoen- en 4000
in d. ijzer-fabrieken arbeiden. Er komen vier
spoorwegen te zamen.
Boltz (AUG. CONSTANTIN), geb. 26 Sept.
1819 te Breslau, legde zich toe op taalstudie,
bereisde daartoe een groot deel van Europa,
was twee jaar taalleeraar a. een militaire
school in s. Petersburg en v. 1862 t. 1878 a. d.
milit. academie te Berlijn. Daarna vestigde hij
zich te Bonn, waar hij d. herhaalde uitgaven
bezorgde v. zijn leerboeken voor 't Russisch,
Engelsch, Fransch, Spaansch, Italiaansch en
Nieuw Grieksch. Hij heeft behalve deze leerboeken vele taal- en letterk. werken geschreven, 0. a. „Grundrisz der Geschichte der deuts.
Literatur" (1853); ,,Das Lied vom Heereszug
Igors" (1854) ; „Beitrage zur Volkerkunde aus
Wort u Lied" (1868); „Die Sprache u. ihr
Leben" (1868) en „Vorschule des Sanskrit" (1868).
Bolus (sphragiet) is eene gekleurde kleisoort, die hoofdzakelijk bestaat uit kiezelzuur,
aluinaarde en ijzeroxyde; zij heeft een vuilgele, geelachtige, kastanje- of roodbruine,
bruinachtig- of lichtroode kleur, geeft a. d. wingers d. gewaarwording v. vet, kleeft a. d. tong
en 't soort. gew. is 2,2 . . . 2,5. Dit mineraal komt
voor in Silezie, Saksen, Bohemen, Hessen,
Hannover, bij Siena in Toscane, van waar 't
terra di Siena heet, op 't eil. Stalimene of
Lemnos en in Armenie, naar d. versch. kleurschakeeringen en d. plaatsen, vanwaar 't wordt
aangevoerd, heeten d. soorten witte, roode,
gele en Armenische bolus; d. Lemnische wordt
zegelaarde (terra sigillata) genoemd, omdat
door ingedrukte stempels d oorsprong wordt
aangeduid. Vroeger kende men a. d. bolus
geneeskracht toe ; thans wordt die tot polijsten,
tot ondergrond v. verguldsel en, geroost, tot
verfstof gebruikt.
Dolwer_k, Zie Bastion.
Dolyai van 136/ya (WOLFGANG), geb. 9
Febr. 1775 te BOlya in Zevenbergen (Siebenbtrgen), studeerde te Klausenburg, Jena en Gettin-
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gen in wis- en natuurkunde en werd in 1802
hoogi. in die wetenschappen to Maros-Visarhely, waar hij 21 Nov. 1856 overl. Zijn hoofdwerk heet „Tentamen juventutem studiosam
in elementa xnatheseos methodo intuitiva
introducendi" (2 dln, 1833). Hij was ook dichter,
schreef vi)f drama's on zette Pope's „Essay
on man" in zijn moedertaal over.
Do/zano (BERNARD), gab. 5 Oct. 1781 to
Praag, studeerde daar in theologie en wijsbegeerte en werd godsdienstleeraar a. d. philosophische faculteit, maar in 1820 wegens
zijn leerstellingen geschorst en overl. ambteloos, 18 Dec. 1848. Van zijn talrijke schriften
worden hier vermeld : „Lehrbuch der Religion"
(4 dln, 1834); nWissenschaftslehre" (4 dln,
1837); „Athanasia; Grande far die Unsterblichkeit der Seele" (2e dr. 1838) en „Erbauungsbuchlein" (1850).
Rom heet een groote holle kogel v. gegoten ijzer, die, met buskruit gevuld, uit een
mortier wordt geworpen. Een bom heeft een
opening, 't buisgat geheeten, waarin een houten
of metalen buis wordt vastgezet, die een
langzaam brandend mengsel, d. buizensas,
bevat, waardoor 't vuur a. d. inwendige springlading wordt medegedeeld; a. 't boveneind
heeft d. buis een komvormige uitholling,
waarin een of meer lonten worden geplaatst.
Door d. ontbranding v. d. lading v. 't mortier
vat d. lont vuur on daardoor ook d. buizensas.
d. Buis moat zoo lang zijn, dat d. born op
een bepaald oogenblik springt. d. Bommen
zijn voorzien v. twee ooren, om daaraan door
bomhaken opgelicht to kunnen worden, on
bovendien veelal v. een laadgat, waardoor d.
lading na 't plaatsen der buis kan worden
ingebracht; hierdoor wordt 't gevaar voorkomen, dat vroeger bij 't inslaan der buis
bestond; ook behoeft men dan geen gevulde
bommen vooraf in gereedheid to hebben.
Bommen zonder ooren heeten granaten. Door
't groot gewicht vernielen d. bommen d. gebouwen, waarop zij, onder hooge bogen geworpen, nedervallen; tevens werken zij als
kleine mijnen, zoo zij in den grond dringen,
en d. bij 't springen weggeslingerde stukken
werken allermoorddadigst.
Bij onze artillerie hebben d. bommen een
middellijn v. 29 cM.; met ongeveer 2 KG.
buskruit geladen, wegen zij ongeveer 60 KG.
't Werpen der bommen eischt kennis on bekwaamheid; d. artillerie-officier moat d. parabolische lijn kennen, die d. born bij een bepaalde lading beschrijft, opdat hij d. hoek
kan bepalen onder welken hij d. mortier
moat doen stellen, opdat 't projectiel een bedoeld punt treft, en d. tijd, die d. born tot,
zijnen loop besteedt, om daarnaar d. hoeveelheid buizensas to regelen, opdat d. bom. op
't begeerde oogenblik losbarst. Gewoonlijk
worden d. bommen onder een hook v. 30° a
45° geworpen, maar moeten zij met kracht
op 's vijands gebouwen nederkomen, dan
worden d. mortieren wel eens onder een hoek
v. 75° gesteid.
Bommen zijn 't eerst gebruikt door Malatesta, hertog -v. Rimini; aanvankelijk bestonden zij uit twee halve bollen, door haken
verbonden on gevuld met buskruit en brandstollen. Daniel schrijft, op gezag v. Strada, d.
uitvinding toe a. een burger v. Venlo on
zegt, dat zij 't eerst aangewend zijn in 1588
bij 't beleg v. Wachtendonk. Waarschijnlijk
bedoelt hij echter, dat daarbij voor 't eerst
bommen gebruikt werden, uit den stuk bestaande. Volgens sommigen zou men toen
reeds d. buis niet meer in d. mortier hebben
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aangestoken ('t werpen met twee vuren,)
maar, zoo als thans geschiedt, d. buis v. zelf
hebben laten vuur vatten door d. vlam v. d.
lading des mortiers. Evenwel wordt d. eerste,
zeer gevaarlijke wijze nog in werken v. veel
later tijd voorgeschreven. d. Naam bom schijnt
afgeleid to zijn v. d. vroeger zoogenoemde
buis, gelijk thans nog d. woorden bomgat, trou
de bonde, bonde, in gebruik zijn gebleven.
Boma is d. bestuurszetel v. d. Congostaat.
Daze belangrijke handelskolonie ligt a. d. rechteroever v. d. benedenloop v. d. Congo ; er zijn
vele etablissementen, een postkantoor on een
gerechtshof. STANLEY bereikte haar op zijn
eerste reis, 8 Aug. 1877, en op 1 Juli 1885
werd hier d. stichting v. d. Congostaat afgekon digd.
Bomare, Zie Valmont de Bomare. ,
Bomarsund of Bomarsond, d. i. Kanaalversperring, heet d. zeevesting, door d.
Russen op 't ail. Aland aangelegd, om d.
Bothnische golf to beheerschen on om in
oorlogstijd een dwangmiddel tegen Stockholm
to zijn, want van daar uit kan Rusland in
een etmaal een oorlogseskader naar Zwedens
hoofdstad zenden. In d. Krimoorlog werd
Bomarsund door d. vereenigde Engelsche on
Fransche eskaders binnen acht dagen veroverd
(v. 8 t. 16 Aug. 1854) in weerwil der wakkere
verdediging door generaal BODESCO met
2500 man.
Bombardeerkever (Brachinus) heet een
geslacht uit d. fam. der loopkevers. Als d. dieren
v. dit geslacht in gevaar komen, ontlasten
zij met een goad hoorbaren knal een vloeistof,
die snel verdampt, kwalijk riekt on bijtend
inwerkt op d. stof, die er door getroffen wordt.
Van d. in Europa levende soorten is d. B.
crepitans, die onder steenen leeft, v. voren
oranjeacbtig on v. achteren zwart is, 't meest
bekend.
Bombardement is een middel, waardoor
men een sterkte tot d. overgave tracht to
dwingen. Vooral wanneer 't plan der krijgsoperati6n eon spoedige overgave dringend
noodzakelijk maakt of als men een poging
tot ontzet verwacht, gaat men tot een bombardement over. 't Bombardement bestaat in
een geweldig on aanhoudend beschieten on bewerpen der vesting, om daardoor magazijnen,
arsenalen, blindeeringen of blokhuizen in
brand to schieten on to vernielen. Hoe men
ook over zulk een vreeselijke verwoesting
denkt, 't is niet to ontkennen, dat zij noodzakelijk kan worden, als 't d. keuze geldt
tuss. 't ontzien v. vijanden of vijandelijke bezittingen on 't sparen v. eigen strijdkrachten
on 't slagen v. een krijgsonderneming. 't Uithongeren eener vesting door insluiting, 't
onder water zetten v. vijandelijke landstreken,
't ondermijnen, 't plaatsen v. hinderlagen,
zijn niet minder harde oorlogshandelingen,
maar die toch, even als een bombardement,
gebiedend noodzakelijk kunnen zijn. Plicht
is 't voor d. aanvaller bij een bombardement d. wetten der menschelijkheid zooveel
mogelijk in 't oog to houden, door bijv. hospitalen en kunstgewrochten to sparen, als d.
vernieling daarvan geen invloed heeft op d.
overgave der sterkte. Van bombardement uit
batterijen is dat v. Straatsburg en v. Parijs
in 1871 en uit schepen dat v. Alexandri6 in
1882 voorbeelden uit d. laatsten tijd.
Bombardini (ANToNIo), gab. in 1666 to
Padua, werd daar reeds in 1691 tot hoogl. in
't canonieke recht a. d. universiteit benoemd
en 3 jaar later in 't lijfstraffelijk recht. Hij
was in d. geestelijken stand getreden en werd
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hoogl. in 't burgerlijk recht aangesteld, maar
hij stierf reeds in 't volgende jaar. Men heeft
V. hem 't werk „De carcere et antiquo ejus
usu" (Padua, 1713). 't Vervolg op dit werk is
niet uitgegeven.
Bombast, volgens d. een afgeleid v. 't
Eng. bombast (een stof tot watteeren in gebruik), volgens anderen v. 't Lat. bombes
(gegons, gebrom), heet 't hoogdravende, 't gezwollene in d. stijl, waarachter vaak arrnoede
a. denkbeelden schuilt. Jeugdige schrijvers
en dichters kunnen licht tot bombast vervallen. 't Bestudeeren v. d. beste voortbrengselen der oude en nieuwe letterkunde is 't
beste middel, om dit euvel to ontgaan.
Bombax heet een plantengesl. uit d. fam.
der Malvaceen, 'twelk groote boomen omvat,
die meest in Z.-Amerika thuis behooren en
vindeelige bladeren, groote okselstandige bloemen en houtachtige doosvruchten met in wol
gehuld zaad dragon. Soorten zijn : B. malabaricum Dec. in Oost-India, 30 M. hoog, waarvan
d. zijdeachtige wol tot matrasvulling wordt
gebruikt, B. ceba L in West-India, en B. heptaphyllum L. in Brazilie, waarvan d. inboorlingen
door uitholling booten vervaardigen.
Bombay is een der vier Britsche presidentschappen a. d. Westkust v. Voor-Indict
tuss. d. monden v. d. Indus en d. golf v. Cambay en heeft op 6250 vk. geogr. mijl ruim 16
millioen bow. 't Wordt doorsneden v. 't WestGhats geb., bespoeld door d. Godavery en d.
Nerboedda en heeft a. d. kust goede havens.
d. Voorn. producten zijn: peper, cardamom,
rijst, katoen, arak, bamboos, paarlemoer,
paarlen, carneolen, ivoor, gom en kostbaar
hout. 't Eiland Bombay ligt op 18° 56 1 N.-Br.
en bestaat uit twee parallelle lagen v. serpentijnsteen; op d. Z.-0.-punt ligt de hoofdstad
Bombay, die na Calcutta d. belangrijkste handelsplaats v. Voor-India is en bijna 800 000
inw. telt ; d. uitvoer heeft jaarlijks een warde
v. 300 millioen gulden. d. Stad heet naar d.
schoone baai (buon bahia), waaraan zij ligt
en die d. veiligste haven v. Voor-India vormt,
waarom d. Britsch-Ind. oorlogsvloot er gestationneerd is. d. Groote markt „the Green" is
door prachtige gebouwen omringd, waaronder
d. Engelsche kerk en 't paleis v. d. gouverneur uitmunten. Bombay bezit een hoogeschool ('t Elphinstone-Collegium), een kruidtuin, vele scholen en een openb. boekerij v.
100 000 deelen. In 1530 kwam 't ail. Bombay
in 't bezit der Portugeezen, die 't in 1661 a.
d. Eng. kon. Karel II afstonden.
Bornbazijn is d. naam v. een gekeperd
weefsel, aanvankelijk v. katoen en kemelshaar
in Noord-Italia, later v. wol in Engeland,
Duitschland en ons vaderland vervaardigd.
Bombelles (LUDW. PHIL. graaf v.), afstammeling v. een Portugeesch adellijk geslacht,
werd 1 Juli 1780 te Regensburg geb., trad in
Oostenr. krijgsdienst en was officier bij een
kavalerie-regiment to Napels, maar volgde
na d. omwenteling Metternich als attaché bij
't gezantschap to Berlijn. Hij werd daar later
zelf ambassadeur en werd in 1813 naar Kopenhagen gezonden, om d. Koning v. Denemarken
v. 't verbond met Napoleon terug to houden.
Achtereenvolgens was hij ambassadeur to
Dresden, to Napels en to Bern en hij overl.
to Weenen, 7 Juli 1843.
Bombelli (SEBASTIANO) werd in 1635 to
Udine geb., was eerst leerling v. Guercino,
vervolgens voortreffelijk kopiIst der werken
v. Paul Veronese, zoodat zijn kopieen moeilijk
v. d. origineelen to onderscheiden zijn. Later
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legde hij zich op 't portret-schilderen toe en
hij kreeg hiervan zooveel bestellingen, dat
hij 't historie-schilderen, waarin hij zoo bedreven was, moest nalaten.
Daze meester werkte ook buiten Italie,
maakte d. portretten v. versch. keurvorsten,
dat v. d. Koning v. Denemarken en v. keizer
Leopold I. d. Meeste zijner schilderijen zijn
echter zwart geworden, hij zich v. een
schadelijk vernis bediende. Vele kunstenaars
hebben naar hem gegraveerd, wijl hij met
F. Rusca en Rosalba Carriera onder d. beste
portret-schilders zijns tijds in Italie gerekend
werd. Bombelli leefde nog in 1716.
Bomberg (DANIIIL) uit Antwerpen, beroemd boekdrukker, was d. eerste, die to
Venetia Hebreeuwsche boeken drukte (1511).
Hj bracht het hierin zoo ver, dat algemeen
erkend wordt, dat d. Hebreeuwsche boekdrukkunst sedert zijn dood achteruit is
gegaan.
.730222E222 (JOSE LUCIO TRAVASSOR VALDES,

graaf v.), geb. 5 Mrt 1790 te Peniche in Portug.
Estramadura, trad in Portug. krijgsdienst en
handhaafde in 1828 d. rechten v. Maria di
Gloria tegen dom Miguel en in 1834 die v.
dom Pedro met mood, beleid en goad gevolg,
zoodat hij v. 1837 t. 1842 bij afwisseling minister v. oorlog en marine was. In d. worsteling der partijen werd hij meer en meer
v. 't regeeringsterrein gedrongen, zoodat hij
als hoofd v. opstandelingen meermalen gevangen genomen en eindelijk (22 Dec. 1846)
bij Torres Vedras door SALDANHA geslagen en
tot deportatie naar Afrika veroordeeld werd.
In 1847 mocht hij naar Portugal terugkeeren,
waar hij 15 Juli 1862 overl.
Bomhoff liz. (DERK), geb. 2 Apr. 1792 to
Vaassen, onderwijzer in d. nieuwe talon en
beeedigd translateur to Zutfen, waar hij 1 Jan.
1860 overl., was de schrijver v. belangrijke
bijdragen in 't „Magazijn v. Nederl. taalkunde"
en v. zeer volledige woordenboeken, o. a.
,,Nieuw handwoordenboek v. d. spelling der
Nederl. taal" (2e dr. 1852) en „Nieuw groot
Woordenboek der Nederl. taal" (1852 t. '57).
Bomilcar is d. naam v. twee Karthaagsche
veldheeren; d. eerste streed, 310 j. v. Chr.,
ongelukkig togen Agathocles en werd na een
mislukte poging om a. 't hoofd der regeering
te komen in 308 vermoord; d. tweede bracht
in 217 v. C. met een vloot versterking a.
Hannibal in Z.-Italie en verdedigde in 216
Syracuse tegen Cl. Marcellus. Toen hij in 214
met een vloot nieuwe strijdkrachten uit Karthago aanvoerde, belette een Romeinsche vloot
hem to landen en d. verovering v. Syracuse
door d. Romeinen was hiervan 't gevolg.
Bommel (Den) is eon gemeente met 1400
inw. op 't Z.-Roll. ail. Over-Flakkee a. 't
Hollandsch diep, tegenover 't ail. Tien Gemeten en halfweg tuss. Ooltgensplaat en Stad
a- 't Haringvliet.
Bommel (Zalt-), eon Geldersche stad
met ruim 4000 inw., ligt a. d. linker oever v.
d. Waal, op een waard, door Maas en Waal
gevormd en naar daze stad Bommeler-waard
geheeten. Door Otto v. Nassau, graaf v. Gelder,
tot stad verheven en met voorrechten begiftigd, bloeide Bommel zeer, waartoe d. gungging veel bijdroeg; maar 't heeft
stige ji
door 't Spaansche geweld en d. inval v. Lodewijk XIV zeer geleden. In 1572 was Bommel
d. eerste Geldersche stad, die met Holland
on Zeeland tegen Spanje in 't verbond trad,
waarom 't in openbare handelingen voorkomt
bij „d. ridderschap en d. steden v. Holland en.
Zeeland en hare geassocieerde steden v. Bom-
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mel en Buren". Ook bij d. omwenteling in
1813 leed deze stad veel v. d. doortrekkende
legers. Onder d. gebouwen verdienen opmerking: d. Groote kerk, in 1304 a. s. Martijn
gewijd, 't fraaie raadhuis, 't oude-mannen- en
vrouwen-huis, 't gasthuis, d. Rijks hoogere burgerschool en 't gymnasium. Er is een brouwerij en een zeepziederij, een schipbrug over
d. Waal, eon kapitale spoorwegbrug on een
station v. d. lijn Utrecht-Geldermalsen-'s Bosch.
Bornmel (CORN. RICH. ANT. V.), geb. 5 . Apr.
1790 to Leiden, trad in d. geestelijken stand,
ontving d. priesterwijding to Munster, ston d
daarna a. 't hoofd v. R.-Kath. opvoedingsgestichten en werd directeur v. 't seminarie te
Hageveld in N.-Holland. Na d. opheffing v.
dit seminarie wijdde hij zijn krachten a. d.
belangen zijner kerk in d. Zuidelijke Nederlanden on werd hij in 1829 bisschop v. Luik,
in welke betrekking hij d. afscheiding v. Belgie
met woord en schrift zeer bevorderde. Hij
heeft in kernachtig geschreven brochures d.
JezuIeten voorgestaan en d. vrijmetselaars
aangevallen, ook paedagogische en staatkundige werken geschreven en overl. 7 Apr. 1852.
Bommel (ELIA S v.), geb. to Amsterdam in
1824, genoot zijn opleiding in d. teeken- en schilderkunst a. d. academie zijner vaderstad, bereisde een groot deel v. Europa en vestigde
zich to Weenen. Zijn schilderijen, stads- en
zeegezichten, onderscheiden zich door schoone
perspectief, doorschijnendheid v. lucht en
water en getrouwe voorstelling. Dit is vooral
toepasselijk op zijn „Straat v. Amsterdam" en
havengezichten uit Vlissingen, Rotterdam on
Dordrecht.
Bompiano (IGNAT.), Jezuiet, in 1612 te
Frosinone geb., hoogl. in d. letteren a. 't Romeinsche college, overl. in 1675, was d. schrijver v. ,,Elogia sacra et moralia" (Rome 1651);
„Histona pontificatus Gregorii XIII" (ibid.
1655) en „Historia rerum Christian. ab ortu
Christi" (1665).
Bomvrij heeten vestinggebouwen, die zoo
ingericht zijn, dat zij d. schok v. uit d. hoogte
neerkomende bommen kunnen weerstaan en
v. 't springen geen schade lijden. Tot dat doel
worden steenen gebouwen met zwaar metselwerk overwelfd, houten verblijven met dikke
balklagen en rijsbossen gedekt en alle worden
onder een aardlaag v. minstens twee M. dikte
bedolven. Inzonderheid worden magazijnen,
hospitalen en kazematten op deze vaze beveiligd.
Bon (kaap) is d. N.-0. punt v. Tunis in d.
Middell. zee.
Bon (Een) is een bewijs, waardoor d. afgever
verklaart, dat hij op zijn verantwoordelijkheid
d. houder machtigt geld of goederen te ontvangen. Dit wordt aangewezen door d. woor
den „Good voor ....". Zoo wordt niet alleen
in d. handel door bons over groote bedragen
beschikt, maar worden in groote inrichtingen
d. leverantien bezorgd en door philantropische
instellingen ten behoove der armen bons voor
levensmiddelen uitgereikt. Schatkistbons zijn
betalingen, die op 't voorbeeld v. Frankrijk
door versch. regeeringen worden gedaan door
papieren, waarop bij voorbaat (bij anticipatie)
over nog te ontvangen staatsinkomsten wordt
beschikt. Zij zijn dus rentelooze voorschotten,
die d. regeering oplegt a. haar schuldeischers;
d. nemer betaalt er zijn crediteuren weer mode
en zoo gaan ze v. hand tot hand, om, als d.
schatkist d. middelen heeft, tegen geld ingewisseld en vernietigd te worden.
Bon, 't Fransche bijvoeg. naamw., dat goed
beteekent, komt in vele Fransche uitdrukkin-
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gen voor, die dagelijks gebruikt worden,
zooals in: bon seas voor gezond verstand, bon
ton, letterlijk goede toon, = fijn beschaafde
leefwijze, bonjour = goeden dag, bonne fortune=
goed geluk, bonne voor kinderjuffrouw on nog
vele andere.
Bona, een stad met 20 000 inw. (waaronder 4000 man garnizoen en 7000 Italianen),
t. 0. v. Algiers a. d. kust der Midden. zee in
een schoone, doch ongezonde streek, wordt
door d. Arabieren Baled-el-Aneb of Anaba
(d. i. bessenstad) genoemd. Op een heuvel
ligt d. citadel of Kasbah, wier bestorming
door d. Franschen in 1832 tot d. merkwaardigste keerpunten v. d. Algerijnschen oorlog
behoorde. Zij vloog in 1837 door 't ontbranden
v. 't buskruit in 't magazijn in d. lucht, doch
is sedert hersteld. Ongeveer een kwartier t.
Z.-W. liggen d. trotsche bouwvallen v. Hippo
Regius, d. lievelingsplaats der Numidische
koningen on d. bisschopszetel v. s. Augustinus,
die daar in 430 overl. Die stad was in d.
eerste eeuwen na Chr. 't middelpunt des
handels en der beschaving in N.-Afrika.
Bona (JoH.), kardinaal, in 1609 to Mondori
geb., paarde een uitgebreide kennis der oudheid a. een buitengew. geleerdheid. Hij overl.
in 1674. d. Beste uitgaaf zijner werken is die
v. Turin (1747, 4 din), waarin o. a. voorkomen: „De rebus liturgicis" on „De principiis
vitae Christianae".
Bona dea, d. w. z. d. goede godin, was
een geheimzinnige godin bij d. Romeinen, die
haar als d. vrouw of d. dochter v. Faunus
huldigden. Zij werd alleen door vrouwen
vereerd ; zelfs mochten d. mannen haren naam
niet kunnen. Haar heiligdom was een grot
in d. berg Aventinus; haar feest, dat op 1 Mei
inviel, werd evenwel niet daar gevierd, maar
in 't huis v. d. consul, bij wien d. fasces in
een gesloten vertrek bewaard warden. Daarbij
mocht geen man tegenwoordig zijn; d. wijn
werd bij dat feest melk genoemd on na 't
offeren warden Bacchantische dansen uitgevoerd.
Bona fides, d. i. goed vertrouwen, wordt
gezegd v. daden, die ter goeder trouw geschieden, al zijn ze in zich zelf onwettig of
onbillijk. Een kooper bonae fidei is dienvolgens laid, die d. verkooper voor d. rechtmatigen eigenaar v. 't verkochte houdt of als
gerechtigd tot d. verkoop waant. Tegenover
bona fides staat mala fides (ter kwader trouw),
fracas (bedrog) en dolus (arglist). In rechten
bet. bona fides niet alleen d. mooning, maar
ook d. wil, goed te handelen. d. Kwalificatie
v. bona fides komt in ons Wetboek voor bij
't bezit en d. verjaring. Volgens ons Burgerlijk
recht is 't bezit ter goeder trouw, wanneer
iemand een zaak bezit uit kracht eener wijs v.
eigendomsverkrijging, waarvan d. gebreken
hem onbekend zijn, ter kwader trouw, als d.
bezitter weet, dat d. zaak, die hij bezit hem
niet in eigendom toebehoort. 't Eerste geeft
ten opzichte der zaak a. d. bezitter 't recht:
10 dat hij d. eigendom v. een onroerend good,
v. een rente of v. een a. toonder niet betaalbare schuld door verjaring, door een bezit
krachtens een wettigen titel gedurende 20
jaar (als hij 30 jaar ter goeder trouw bezit,
behoeft hij geen titel to toonen) verkrijgt; 20
dat hij tot d. gerechtelijke terugvordering d.
vruchten geniet, die d. zaak oplevert. Goede
trouw wordt steeds verondersteld en wie zich
op kwade trouw beroept, moet deze bewijzen,
Bonaini (FRANcisco), geb. in 1806 to Livorno,
studeerde in d. rechten to Pisa on werd daar
hoogleeraar en bibliothecaris, maar legde zich
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voorn. op historische onderzoekingen toe, zoodat hem in 1852 't beheer v. 't Toscaansche
archief werd opgedragen. Na dit op een voortreffelijke wijs geregeld en veel voor archaeologie gedaan to hebben, overl. hij 28 Aug.
1874. Zijn twee voorn. werken zijn: „Statesti
inediti di Pisa dal XII al XIV secolo" (3 dln,
1854—'73) en „Chronache e storie inedite di
Perugia, 1150-1563" (3 dln, 1851).
Bonaire (d. i. goede lucht) is een eiland
nabij Curacao, dat een oppervl. heeft v. 6 vk.
geogr. mijl. d. Reede is een diepe baai, waarlangs d. huizen gebouwd zijn. Dit eiland
brengt timmerhout, zout en cochenille voort
en heeft 5000 bewoners, die hun bestaan vinden in d. landbouw en d. veefokkerij ten
dienste der bewoners v. Curacao.
Bonald (LOUIS GABRIEL AMBROISE), geb.
2 Oct. 1754 to Monna in Rouergne, sloot zich
in 1789 bij d. Omwenteling aan, maar toen daze
een republikeinsch karakter aannam, week
hij uit en verdedigde hij in een manifest v.
1791 d. monarchie. Hij vestigde zich to Heidelberg, waar hij zich op d. wijsbogeerte toelegde, zijn „Theorie du pouvoir politique et
religieux" (1796) en koningsgezinde artikelen
schreef. Onder keizer Napoleon I keerde hij
naar Frankrijk terug, hij nam een betrekking
bij 't ministerie v. onderwijs aan, maar weigerde een aanstelling als opvoeder v. d. zoon
v. d. Koning v. Holland (d. prins, die later Napoleon HI werd). Hij schreef in dit tijdperk met
CHATEAUBRIAND d. „Mercure de France". Na
d. Restauratie kwam hij in hooge gunst bij
't Hof; hij werd vicomte en pair en besteedde
al zijn invloed om d. drukpers to beteugelen
en d, invloed dor kerk to bevorderen.
Hij weigerde na d. JuIi-revolutie 't nieuwe
koningschap to erkennen, verloor 't pairschap
on leefde ambteloos op zijn kasteel to Monna,
waar hij 23 Nov. 1840 overl. Van zijn gezardenlijke werken, die v. 1817 t. 1829 in 12 dln
verschenen, is nog opmerkelijk: Recherches
philosophiques sur les premiers objets des
c onnaissances morales" (1802). — Zijn zoon
CHARLES DE B., geb. 30 Oct. 1817, werd kardinaal en aartsbisschop v. Lyon (in 1839).
schreef in daze betrekking tegen 't openb.
onderwijs als ongodsdienstig en verderfelijk,
verdedigde met ijver d. JezuIeten en gaf in
1863 zijn afkeuring v. „La vie de Jesus" v.
EENAN to kennen. Hij overl. 25 Febr. 1869.
Bonaparte of Buonaparte is d. geslachtsnaam der familie v. NAPOLEON. Dit
geslacht stamt uit Itali6, bepaald uit Florence
en Genua. Een tak v. dit geslacht stak uit
Genua naar Ajaccio op Corsica over, waar d.
naam reeds in 't midden der 16e eeuw in d.
registers voorkomt. Als eenige nakomeling
v. dezen tak is CARLO BONAPARTE, 30 Mrt 1746
to Ajaccio geb., d. stamvader v. d. Napoleoniden. CARLO B. studeerde to Rome en to
Pisa in d. rechten, huwde in 1764 met MARIA
LAETITIA RAMOLINO en vestigde zich to Ajaccio
als advocaat. 't Was in d. tijd, dat Frankrijk
naar 't bezit v. Corsica streefde en d. partij
v. PAOLI zich daartegen verzette. CARLO B.
sloot zich bij PAOLI aan, maar, toen d. Franschen d. overhand behielden, onderwierp hij
zich. Hij werd door d. Fransche regeering
beschreven onder d. 400 adellijke familien v.
Corsica. Hij aanvaardde regeeringsbetrekkingen, was in 1781 lid v. d. Raad v. Twaalf
edeien en voorzitter der deputatie, die naar
Parijs ging, waar hij lang vertoefde. Hij overl.
op een reis v. Montpellier n. d. hoofdstad,
24 Febr. 1785. Zijn weduwe beleefde d. verheffing en d. val v. haar zoon Napoleon, ge-

noot hulde als „Madame-mere de l'Empereur'
on overl. als bannelinge, 86 jaar oud to Rome,
2 Febr. 1836. Uit 't huwelijk v. CARLO B. met
MARIA LAETITIA R. werden vijf Z00119 en drie
dochters geboren:
I. GIUSEPPE (JOSEPH).
II. NAPOLEON.
III. LUCIAN (LUCIEN).
Iv. MARIA ANNA, later ELISE genoemd.
V. LUIGI (LOUIS Of LODEWIJK).
VI. CARLOTTA, later MARIE PAULINE

ge-

noemd.
VII.
VIII.

ANNUNCIATA, later CAROLINE
GIROLAMO (JEROME).

genoemd.

I. JOSEPH had twee dochters : a. ZENAIDE t
CHARLOTTE t 1839.
II. NAPOLEON had uit zijn huwelijk met
JOSEPHINE geen kinderen, maar nam d. kinderen uit haar eerste huwelijk a. EUGENE BEAUHARNAIS en b. HORTENCE BEAUHARNAIS als d.

1854, b.

zijne aan. Uit Napoleons tweede huwelijk
(met MARIA LOUISA) werd C. NAPOLEON II geb.,
die zonder geregeerd to hebben kinderloos
overleed.
III. LUCIEN had uit zijn eerste huwelijk d.
dochters: a. CHARLOTTE .1* 1865 en b. CHRISTINE
i- 1847 en uit zijn tweede huwelijk d. kindenen: C. LAETITIA t 1871 (moeder V. mevr. RATAZZI), d. JEANNE j 1828, e. ALEXANDRINE -1874, f. CONSTANCE t 1876, g. CHARLES LUCIEN
t 1857, h. PAUL t 1827, i. LOUIS LUCIEN, k.
PIERRE NAPOLEON j 1881 en 1. ANTOINE j 1816.
g. CHARLES LUCIEN was d. vader V. LUCIEN
LOUIS JOSEPH NAPOLEON, die kardinaal werd.
V. LOUIS (Lodewijk Napoleon, koning v.
Holland) had uit zijn huwelijk met Napoleons
stiefdochter HORTENCE drie zonen: a. NAPOLEON
LOUIS CHARLES 1- 1807; b. NAPOLEON LOUIS,
groothertog v. Kleef en Berg t 1831 en c.
LOUIS NAPOLEON, later Keizer NAPOLEON III.
C. NAPOLEON III had uit zijn huwelijk met
EUGENIE MARIA DE MONTIJO een Z0011 NAPOLEON EUGENE LOUIS, die 1 Juni 1879 in Z.-Afrika
tegen d. Zoeloe-kaffers sneuvelde.
CAROLINE werd d. gemalin V. MURAT,
VII.
koning v. Napels.
JEROME had uit zijn eerste huwelijk
VIII.
(door Napoleon I nietig verklaard) een zoon
a. JEROME BONAPARTE-PATTERSON t 1870, die d.
vader wend v. 1. JEROME NAPOLEON B. P. en
2. CHARLES B. P. Uit 't tweede huwelijk v.
VIII. JEROME werden geb. b. JEROME NAPOLEON
t 1847, c. MATHILDE, eerst gescheiden, sedert
1870 weduwe v. vorst Anatole Demidoff, d.
NAPOLEON JOSEPH CHARLES PAUL, bekend als
prins Napoleon on sedert d. dood v. d. zoon
v. Napoleon III (1879) pretendent, gelijk ook
zijn zoon VICTOR NAPOLEON. Over Napoleon I
en Napoleon III leze men d. hen betreffende
artt. Over d. belangrijkste der overige laden
v. d. familie Bonaparte volgen hier eenige
aanteekeningen.
JOSEPH B., geb. 7 Jan. 1768, trad in d. krijgsdienst, was chef der administratie bij 't lager,
dat in 1796 in Italia streed, in 1797 lid v. d.
Raad v. Vijfhonderd, waar hij d. 18 Brumaire
d. val der republiek bewerkte, en in 1801
gevolmachtigd minister tot onderteekening
v. d. vrede to Luneville. In 1806 veroverde
hij Napels en werd hij er tot koning uitgeroepen. Op 6 Juni 1808 werd hij tot koning v.
Spanje verheven; hij deed er zijn intocht,
maar kon er zich niet handhaven. Driemaal
brachten Fransche legers hem naar Madrid.
d. Spanjaarden, geholpen door 't Engelsche
legor onder Wellington, brachten hem bij
Salamanca (1812) en Vittoria (1813) zulke ne-
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derlagen toe, dat hij naar Frankrijk vluchtte.
Ook hier bleek in d. hooge betrekkingen, die
hem werden opgedragen, zijn gebrek a. veerkracht, waardoor hij d. val zijns broeders
verhaastte. Na Napoleons eersten afstand
week hij naar Waadtland en na d. slag bij
Waterloo n. d. Vereenigde Staten, waar hij
zich met wetenschap en landbouw bezig hield.
Eerst in 1841 ontving hij verlof zich in
Italie te vestigen en op 28 Juli 1844 overl. hij
te Florence. Zijn weduwe JULIE MARIE CLARY,
d. dochter v. een rijk koopman te Marseille,
overl. 7 Apr. 1845 en zijn dochters waren
gehuwd met zoons v. LUCIEN en LOUIS.
LUCIEN B., later prins v. Canino, werd geb.
in 1775, studeerde te Autun, a. d. militaire
school te Brienne en a. 't seminarie te Aix
en voegde zich eerst bij d. opstand der Paoli's
tegen d. Franschen, maar vestigde zich na 't
mislukken v. 't verzet in 1793 te Marseille.
Hij was oorlogscommissaris bij d. veldtochten
in Italie en verwierf daar een groot vermogen In 1797 was hij voorzitter v. d. Raad der
Vijfhonderd en bewerkte hij met zijn broeder
Joseph d. omwenteling v. 18 Brumaire, waarna
hij minister v. Binnenl. Zaken onder 't Consulaat werd. Hoe meer zich bij zijn broeder
Napoleon monarchistische bedoelingen openbaarden, hoe verder hij zich v. dezen verwijderde; zijn republikeinsche beginselen verzetten zich tegen 't Keizerrijk. Hierbij kwam
nog, dat hij na d. dood v. zijn vrouw, die v.
burgerlijke famine was, hertrouwde met een
bankiersweduwe. Toen Napoleon hem d. kroon
Italie of die v. Spanje aanbood, maar op
scheiding v. zijn echtgenoote aandrong en
Lucien dit alles afsloeg, kwam 't tot een
openbare vredebreuk tuss. d. broeders, zoodat
Lucien met zijn gezin en wat hij in der ij1
mee kon nemen, naar Amerika vluchtte. 't
Schip, waarop hij was, werd echter door d.
Engelschen genomen en hij tot 1814 krijgsgevangen gehouden, hoewel met onderscheiding behandeld. In daze gedwongen rust vervaardigde hij 't heldendicht „Charlemagne,
ou l'eglise delivree". Gedurende d. honderd
dagen (Mrt—Juni 1815) betoonde hij zich een
trouw broeder en trachtte hij Napoleons plannen te beperken en als middelaar tuss. zijn
brooder en 't Oostenrijksche hof op te treden.
Na Napoleons tweeden val woonde hij veelal
op een villa bij Rome, toonde daar veel zucht
tot weelde en pracht, maar ook tot kunst en
wetenschap. Hij schreef in dit tijdperk: „La
Cyrneide, ou la Corse SauvOe" en d. roman
„Stellina". Hij overl. te Viterbo, 30 Juni 1840.
d. Paus had hem d. titel „Prins v. Canino"
geschonken.
CHARLES LUCIEN B., prins v. Canino, zoon
v. LUCIEN, geb. 24 Mei 1803, studeerde a. versch.
Ital. universiteiten, reisde naar N.-Amerika
en wijdde zich a. d. beoefening der dierkunde.
Hij schreef: „American Ornithology" (3 dln,
1825); 't prachtwerk „Iconografla della fauna
italica" (3 dln, 1833—'41); „Conspectus systematum" (Leiden, 1850) en „Conspectus generum avium" (Leiden, 1850). Hij stond om zijn
republikeinsche plannen op slechten voet
met Oostenrijk, met d. Italiaansche regeeringen en met zijn neef Napoleon III; hij was
gehuwd met koning Josephs dochter Zenalde,
die hem acht kinderen schonk; hij overl. 26
Juni 1857.
LOUIS B., als koning v. Holland LODEWIJR
NAPOLEON genoemd, werd 2 Sept. 1778 geb. en
a. d. militaire school te Chalons voor d. krijgsdienst opgevoed. Hij vergezelde Napoleon
naar Italie en Egypte, werd door zijn broeder
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tot een huweltjk met diens stiefdochter Hortence Beauharnais gedwongen en liet zich in
1806 d. Sroon v. Holland opdragen. In Nederland met weerzin ontvangen, won hij door
zijn oprechten ijver om hier d. welvaart en
d. handelsbloei te herstellen, door zijn welwillendheid, milddadigheid en pogingen om
zelf geheel Hollander to worden, veler genegenheid, maar hij kwam daardoor in botsing
met zijn broeder, die hem verweet met Engeland to heulen en zijn bedoelingen 'tegen to
werken. Toen na d. landing der Engelschen
op Walcheren in 1809 zijn toestand onhoudbaar was en d. eischen v. Napoleon voor
Nederland immer verderfelijker werden, deed
hij in 1810 afstand v. d. kroon ten behoeve v. zijn zoon ('tgeen echter door Napoleon niet erkend werd, die ons vaderland bij
Frankrijk inlijfde) en ging hij, niets dan 't
noodige reisgeld meenemende, eerst naar
Gratz, later naar Italie, waar hij zich te Florence vestigde onder d. naam graaf v.
s. LEU, zich met kunst en wetenschap bezig
hield, ook eenige werken v. middelmatige
waarde schreef en 25 Juli 1846 overl. Reeds
in 1815 had hij zich doen scheiden v. zijn
gemalin Hortence, die als Hertogin v. s. LEI,
nu hier dan daar woonde en zich na 1831
voor goad op 't kasteel Arenenberg in 't
Zwits. kanton Thtirgau vestigde met haar
eenig overgebleven zoon Louis Napoleon (later
keizer Napoleon III). Zij overl. daar 3 Oct.
1837.
JEROME B., jongste broeder v. Napoleon, was
15 Nov. 1784 geb., werd op d. militaire school.
te Juilly tot d. krijgsdienst opgeleid en vertrok in 1798 als luitenant ter zee naar s. Domingo, in 1802 als kapitein v. een fregat naar
Martinique en in 1805 als Schout-bij-nacht
over een eskader v. acht schepen wader naar
d. Antillen. Na zijn terugkeer nam hij in 1806
en 1807 deal a. d. veldtocht tegen Pruisen on
Rusland, waarbij hij tot divisie-generaal opklom. Gedurende zijn verblijf in Amerika was
hij gehuwd met ELISABETH PATTERSON, een
koopmansdochter, die hem een zoon had goschonken, maar Napoleon dwong hem dit
huwelijk to ontbinden en in d. echt to treden
met prinses Katharina v. Wurtemberg on
verhief hem 1 Jan. 1808 tot koning v. 't
nieuw gestichte .Westfaalsche rijk. Hier putte
hij 't reeds arme land uit door buitensporige
weelde en ongeloofelijke verkwisting; op d.
tocht met 't Groote lager in 1812 bewees hij
weinig dienst, zoodat hij na d. slag bij Smolensko naar Duitschland terug gezonden werd.
Nog vOOr d. slag bij Leipzig verdreven d.
Kozakken hem uit Westfalen. Hij nam mode
wat vervoerbaar was en verkreeg v. d. Koning v. Wurtemberg 't schoone kasteel Ellwangen en d. titel graaf v. MONTFORT; maar d.
wispelturige man trok v. plaats tot plaats
on vertoefde in Duitschland, Italie, Zwitserland en Engeland. Na d. Februari-revolutie v.
1848 kwam hij in Frankrijk, werd er door
zijn neef hoog verheven en zelfs tot troonopvolger benoemd, maar hij overl. 24 Juni 1860.
NAPOLEON JOSEPH B., jongste en eenig overgebleven zoon v. d. vorige, gewoonlijk prins
NAPOLEON en door 't yolk PLON - PLON genoemd,
geb. 9 Sept. 1822 en in 1859 gehuwd met
prinses CLOTILDE uit 't Sardinische koningshuis, is sedert 1879 d. naaste bloedverwant
v. keizer Napoleon III en wordt daarom door
een deal der BONAPARTISTEN (d. i. d. partij in
Frankrijk, die d. Napoleoniden en hunne halfmonarchale, half-democratische regeeringsbegrippen aanhangt) als oretendent v. 't Keizer-
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schap erkend. Een ander deel beschouwt als
toekomstig hoofd der Keizerlijke dynastie
zijn oudsten zoon VICTOR NAPOLEON.
Van d. drie zusters v. keizer Napoleon I,
die alien gehuwd waren, leven alleen nog
afstammelingen v. d. jongste, die onder d.
naam CAROLINE in 1800 met JOACHIM MURAT
huwde en in 1808 d. troon v. Napels beklom.
Uit dit huwelijk zijn twee zoons en twee
dochters geb.
Bonar (HoRAnus), een veel gelezen en
vruchtbaar Engelsch dichter, werd geb. in
1808 en in 1837 predikant in d. North church
te Kelso. Van zijn talrijke bundels zijn veel
malen herdrukt: ,Truth and error"• ,,The
night of weeping"; „The morning o1 joy";
The eternal day"; „Gods way of peace"; „Family sermons"; „Light and Truth" (7 din,
1867-1871); d. reisverhalen „The desert of
Sinai" (1857) en The land of promise" en d.
bundel „Hymns of faith and hope" (1857-1866).
Daarenboven gaf hij een aantal kleine periodieke geschriften in 't licht en redigeerde
hij 20 jaar lang 't „Quarterly Journal of Prophecy."
Bonarotti, Zie Buonarotti.
Bonasone (GruLio) was v. 1521 t. 1574 te
Bologna werkzaam hoofdzakelijk als graveur.
Eerst op lateren leeftijd leerde hij d. schilderkunst waarschijnlijk v. L. Sabattini. In d.
graveerkunst was Marc Anton zijn meester.
Naar d. beste afdrukken zijner platen te oordeelen, is zijn manier bevallig en gemakkelijk,
hoewel niet zoo zuiver en vast als die zijns
meestors; men bewondert zijn smaakvolle
samenstehingen, d. bevallige houding der
beelden en de juistheid v. 't licht en bruin,
doch verwijt hem onnauwkeurigheid in d.
teekening en nalatigheid in d. uitvoering.
Bartsch beschrijft 354 platen v. dezen meester,
die meest naar Raphagl, Mich. Angelo Buonarotti en Julio Romano gegraveerd zijn. Hij
teekende ze B. I. B; I. B. F, ook wel met een
monogram en schreef zijn naam zeer onderscheiden, zoo als: Bonasonius, Bonisoni, Bonahso en Bonasone.
Donatelli (FRANCESCO), geb. in 1830 te
Iseo, studeerde te Pavia en te Weenen in d.
wijsbegeerte, promoveerde op 19-jarigen leeftijd en werd in 1861 hoogl. in d. wijsbegeerte
te Bologna, in 1867 te Padua. Zijn beroemdste
werk heet „Pension° e conoscenza" (1864). In
1868 verscheen v. hem „l'Argomento ontologico"; in 1876 „La filosofia dell' inconscio
esposta ed esaminata" en in 1877 „La filosofia
e la sua storia".
Bonati (aumo) was een vermaard sterrekundige of liever astroloog der 13e eeuw a.
't hof v. d. Hertog v. Montferrat. Op 't einde
v. zijn leven werd hij monnik en hij overl.
omstr. 1300. Zijn „Liber astronomicus", uitgeg.
in 1491 te Augsburg, is 't eerste sterrek. werk,
dat gedrukt is.
Bonaventura, Zie Fidanza.
Bonbons zijn lekkernijen, die vervaardigd
worden door kristalliseerbare suiker met
niet-kristalliseerbare suiker en water door
koken in te dikken, tot er circa 10 pct water
inblijft en d. taaiheid der massa 't kristalliseeren v. d. hiervoor vatbare suiker belet
behalve a. d. oppervlakte, die daardoor mat
wordt. Door 't bijvoegen v. eenig plantenzuur
en door 't bewaren in gesloten bussen wordt
vender 't kristalliseeren belet. Vele bonbons
worden met plantenverven gekleurd.
Ilonchamps (CHARLES MELCHIOR ARTHUR,
markies de), geb. 10 Mei 1760 te Jouverteil in
Anjou, streed als vrijwilliger in d. N.-Amerik.
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vrijheidsoorlog mede en kwam na zijn terugkeen in Frankrijk a. 't hoofd v. een regiment
grenadiers. Toen d. Omwenteling v. 1789 uitbrak, kon hij zich als ijverig aanhanger zijns
Konings niet met d. nieuwe orde v. zaken
vereenigen en trok hij zich ambteloos terug
op zijn kasteel. d. Terdoodbrenging v. d. Koning deed hem deze rust verlaten en een der
moedigste aanvoerders v. d. opstand der
Vendee worden. Hij bedreef menig heldenfeit
en overwon, maar op 17 Oct. 1793 sneuvelde
hij bij een overtocht der Loire. Stervend was
hij nog d. voorspraak der gevangen republikeinen, die d. Chouans uit wraak wilden ter
dood brengen. Steeds had hij loyauteit en
menschelijkheid voorgestaan.
Bon-Compagni (cARLo), ook BuonCompagni gespeld, geb. 25 Juni 1804 te
Saluggia in Piemont, studeerde to Turijn in
d. rechten en trad in d. staatsdienst, waarin
hij hoofdzakelijk op 't gebied v. 't onderwijs
werkzaam was. Drie maal was hij minister.
Hij genoot 't vertrouwen v. d. minister Cayour, v. kon. Karel-Albert en Victor-Emanuel
en vervulde in d. moeilijke tijden, die d. oprichting v. 't Koninkrijk Italie voorafgingen,
belangrijke zendingen. Hij gebruikte zijn kennis en invloed om 't volksonderwijs te organiseeren, d. scholen a. d. invloed der geestelijkheid te onttrekken en onder staatstoezicht
te stellen, d. vrijheid v. drukpers en 't burgerlijk huwelijk in te voeren en d. eenheid
v. Italie te verwerven. In weerwil v. aanvankelijken tegenspoed en na lange worsteling
is dit ailes tot stand gekomen. Hij over l. als
lid v. d. Senaat te Turijn, 15 Dec. 1880. Van
zijne schriften dienen vermeld : , Sulla potenza
temporale del Papa"; „Storia della letteratura
Christiana degli secoli" en „Introduzione alla scienza del diritte".
Bond (Een), vroeger gewoonlijk verbond
genoemd, is een vereeniging v. personen, genootschappen, stammen of staten, die iets v.
hun zelfstandigheid of vrijheid opofferen, om
gemeenschappelijk een bepaald doel te bereiken. Zulk een verbintenis kan blijvend zijn
tuss. stamgenooten die eenzelfde belang en
geltjke beschaving hebben, dezelfde taal spreken en a. gemeenschappelijke gevaren blootstaan, en dan spreekt men v. bondstaten, zooals voorheen d. zeven Vereenigde Nederlanden en thans d. Kantons v. Zwitserland, d.
Vereenigde Staten in N.-Amerika en sommige
republieken v. Z.-Amerika vormen. d. Bond
kan ook tijdelijk tuss. vorsten of volken gesloten worden, om elkander in oorlog bij to
staan, elkanders onzijdigheid to handhaven,
aanvallend of verdedigend op to treden of
ook om gemeenschappelijk verovering to maken; in dit geval spreekt men v. statenbonden, alliantien, coalition of bondgenootschappen. Tijdelijke vereenigingen v. dozen aard
vindt men reeds in d. hoogste oudheid, ook
bij d. Volksverhuizing in d. eerste eeuwen
onzer jaartelling en zelfs thans nog bij Wilde
stammen. Met d. beschaving heeft zich ook
't staatsrecht en 't volkenrecht bij 't aangaan
v. zulke verbintenissen ontwikkeld, zoodat
thans d. rechten en verplichtingen der verbondenen voor ieder geval geregeld zijn. Als
regel geldt bijv., dat d. bond gesloten wordt
op d. voet v. wederzijdsche gelijkheid, dat d.
machtigere bij d. uitspraken en besluiten niet
meer gezag heeft dan d. zwakkere.
Bond is in Engeland en d. Vereenigde Staten ook d. naam v. effecten en obligatiOn,
meer bepaald v. staats-schuldbrieven en bewijzen v. deelhebbing in spoorwegleeningen.
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In bond worden daar d. koopmansgoederen
genoemd, die in entrepOt liggen, waarvan d.
invoerrechten nog niet betaald zijn.
Bond (WILLIAM CRANCH), geb. in 1790 to
Portland in d. N.-Amer. staat Maine, leerde
aanvankelijk 't horlogemaken, maar bestudeerde zoo vlijtig d. sterrenhemel en wiskundige werken, dat hij een bekwaam sterrekundige werd en zich to Dorchester een
observatorium stichtte, een der eerste in
N.-Amerika. In 1815 werd hem door 't Harvard-college opgedragen naar Engeland to
reizen, daar d. observatoria to bestudeeren
.en d. noodige instrumenten aan to schaffen.
Bij zijn terugkomst werd zijn ontwerp goodgekeurd, hem d. uitvoering ervan en bij d.
voltooiing 't directeurschap opgedragen, dat
hij tot zijn dood (28 Jan. 1859) met vrucht en
room heeft bekleed. Hij ontdekte o. a. op 16
Sept. 1848 d. achtste maan v. Saturnus.
Bond (EDw. AUG.), geb. in 1815 to Hanwell,
beoefende d. letteren en word in 1838 a. 't
Britsch museum geplaatst bij d. aid. handschriften. Hij toonde hier zooveel schranderheld en bewees zulke goede diensten, dat hij
in 1866 tot bibliothecaris en in 1878 tot opperbibliothecaris v. 't Britsch museum benoemd
word. Hij vergrootte zeer d. verzameling handschriften, bezorgde een volledige catalogus der
handschriften onder zijn beheer en schreef:
„Fletchers travels in Russia in the 16th
century" en „Chronica monasterii de Melsa".
Bondam (PIETER), rechtsgeleerde en geschiedkenner, geb. to Kampen in 1727, rector der
Lat. school to Kampen, daarna to Zutfen, later
hoogl. a. d. academie to Harderwijk en in
1773 to Utrecht, waar hij 6 Febr. 1800 overl.,
heeft zich verdienstelijk gemaakt door d. uitgaaf v. geschiedk en rechtsgel. werken. Men
heeft v. hem: „Specimen animadv. critic. ad
loca quaedam juris civilis depravata" (Fran.,
1747); vijf acad. redevoeringen, waaronder een
over d. noodzakelijkheid v. d. kennis der
Grieksche taal voor rechtsgeleerden; een
,,oratio de subsidiis ad solidam juris Belgici
cognitionem"; „Het groot charterboek der hertogen van Gelderland en graven van Zutfen"
lUtr., 1809); „Verzameling van onuitgegeven
stukken, tot opheldering der vaderlandsche
historie" (4 dln, Utr., 1779-1781) en „Variarum
lectionum libri duo" (Utr., 1759).
Bondgenooten-oorlogen koinen in d.
, Grieksche en Romeinsche geschiedenis voor.
In Griekenland heet aldus d. oorlog v. Chios,
Rhodus, Cos en Byzantium tegen Athena v.
358 t. 355 v. Chr., die eindigde met d. bevrijding dezer bondgenooten v. d. Atheensche
overheersching, en d. burgeroorlog, die N
221 t. 217 v. Chr. woedde tuss. 't Aetolisch
verbond, geholpen door Sparta, en 't Achaeisch
verbond, geholpen door Philippus II v. Macedonie, en na veel plundering en bloedvergieten eindigde met d. vrede to Naupactus,
waarbij bepaald werd, dat d. toestand hersteld
zou worden, zooals die voor 221 was.
In d. Rom. geschiedenis is d. eerste bondgenooten-oorlog die der Latijnen, die in 343
v. C. na d. eersten Samnietischen oorlog uitbrak, omdat d. Latijnen eischten, dat den
consul en d. halve senaat uit hun midden
gekozen zou worden, en eindigde met d. volkomen nederlaag en onderwerping der Latijnen bij d. slag a. d. Veseris (338 v. C.). d.
Tweede of Marsische bondgenooten-oorlog
woedde v. 90 t. 88 v. Chr. d. Gracchen hadden
in der tijd voorgesteld 't Romeinsche burgerrecht a. alle Italiaansche volken bezuiden d.
Po to verleenen. Dit voorstel was in 't jaar 90
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door d. tribuun M. LIvIUs DRUSU8 vernieuwd,
maar door d. Senaat verworpen. Hierop ontstond eon geweldige opstand der onderscheidon stammen; zij vereenigden zich to Corfinium, dat zij tot hoofdstad kozen en Italia
noemden, tot een bondgenootschap, met een
regeering, op Romeinschen leest geschoeid,
on begonnen d. vijandelijkheden met 't vermoorden der Romeinen, die zich onder hen
bevonden. Rome ontbood hulptroepen uit d.
wingewesten, maar streed aanvankeltjk ongelukkig, zoodat zelfs d. vrijgelatenen gewapend werden om 't lager to versterken.
MARIUS, SYLLA en CN. POMPEJUS behaalden op
versch. punten overwinningen; door toegevendheid in 't verleenen v. 't burgerrecht
werden eenige stammen v. 't bondgenootschap
afgetrokken en na d. nederlaag der Marsen
bij Asculum en d. overwinning, door Sylla
bij Nola op d. Samnieten behaald, legden d.
meeste bondgenooten d. wapenen neder, maar
tegen toezegging v. 't burgerrecht. In 't jaar
84 v. Chr. werd 't voile Romeinsche burgerrecht a. alle Italianen verleend on dus 't doel
bereikt, waarom d. opstand begonnen was.
Bondi (CLEMENTI), gab. in 1742 to Mizzano
bij Parma, trad in d. orde der Jezuieten on
word hoogl. in d. welsprekendh. a. 't seminarie
to Parma. Hij schreef schoone, frisch gedachte
on welluidende verzen, waaronder uitmunt
een gedicht in drie zangen, getiteld , Giornata
villareccia" (1773), maar hij geraakte door
sommige zijner gedichten in botsing met d.
oversten zijner orde, zoodat hij zijn ambt en.
Italie moest verlaten. Hij vond een beschermer in aartshertog Ferdinand, die hem tot
bibliothecaris to Briinn aanstelde on tot opvoeder zijner zonen koos. Hij overl. to Weenen
20 Juni 1821. Te Weenen verschenen zijn verzamelde gedichten in 3 dln en zijn schoone
vertaling der ,,Metamorphoses" v. Ovidius on
der „Aeneis" v. Vergilius.
Bondowoso heet d. zuidelijkste afdeeling
der Javaansche residentie Bezoeki. Zij vormt
daarvan een adsistent-residentie, verdeeld in
6 districten, met 125 000 bew. d. Hoofdplaats
heet insgelijks Bondowoso. Aan d. Z.-W.-zijde
worden op d. klippen veel eetbare vogelnestjes ingezameld.
Bondt (NicoLAAs), geb. to Wilsveen in 1765,
waar zijn vader predikant was, werd in 1793
tot hoogl. in d. plantkunde to Amsterdam beroepen, waar hij in 1796 overl. Hij had zich
ook als scheikundige naam verworven door
een vergelijkend onderzoek der natuur- en
scheikundige hoedanigheden v. 't zog der
meest bekende huisdieren. Dit onderzoek, door
hem met A. v. Stipriaan Luiscius, geneesheer
to Delft ingesteld, werd door 't Icon. genootschap voor geneeskunde to Parijs met d. uitgeloofden prijs bekroond.
Bondt (JAN), geb. 2 Dec. 1766 to Amsterdam, neef v. d. voorg. en zoon v. d. als letterkundige en rechtsgeleerde beroemden advocaat NICOLAAS BONDT, genoot zijn aanvankelijke opleiding v. zijn vader, studeerde a. 't
Athenaeum to Amsterdam en vestigde er zich
in 1788 als advocaat. Weldra werd hij beroemd door zijn welsprekende pleitredenen.
Hij was d. beginselen der gematigde patriotten
toegedaan en muntte uit door d. wijze, waarop
hij woelige en hartstochtelijke vergaderingen wilt to leiden en tot verstandige besluiten to brengen. Bij 't uitbreken v. d. omwenteling v. 1795 was daarom veler oog op
hem gevestigd, hij werd tot lid v. 't provisioneel ComitO v. Justitie gekozen, 't geen hem
in staat stelde veel onrecht en geweld to
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stuiten. Bij 't veldwinnen der demagogische
begrippen trok hij zich echter terug; hij keerde
tot zijn advocaatspraktijk weder, maar bleef
d. Staat zijn rechtsgeleerden bijstand verleenen; hij arbeidde ijverig made a. d. samenstelling v. een lijfstraffelijk wetboek, v. een
Burgerlijk Wetboek en v. een regeling der
wijze v. Rechtsvordering (1796). Sedert 1806 was
hij lid v. 't handelshuis „Determeyer Weslingh & Zn.", en in 1821 legde hij d. rechtsgel.
praktijk geheel neder. Noch koning Lodewijk,
noch koning Willem I konden hem overreden
eon staatsbetrekking to aanvaarden, maar
steeds was hij bereid met zijn kennis en invloed 't vaderland to dienen. Zoo was hij in
1806 mede-oprichter der Associatiekas, slaagde
hij er met M. C. Van Hall in, toen Napoleon
onverhoeds v. Elba terugkeerde, d. forsche
daling der Nederl. staatseffecten to stuiten
door een plan, dat bij Kon. bell. v. 15 Apr.
1815 werd vastgesteld, werd hij lid der directie
v. 't Grootboek en bewees hij gewichtige
diensten bij d. stichting v. d. Nederl. Bank,
waarvan hij in 1838 consulent werd. Deze
nuttig werkzame rechtsgeleerde financier
overl. 8 Juni 1845.
B ondt (GERAERT DE), als geleerde BONTIUS
genoemd, werd in 1536 to Rijswijk gab., studeerde to Leuven en werd bij d. stichting der
Leidsche hoogeschool hoogl. in d. wis- en
natuurkunde, later ook in d. kruid-, schei- en
geneeskunde. Hij was ook zeer thuis in d.
Grieksche letteren, maar arbeidde niet voor
d. pers. Hij overl. 15 Sept. 1599.
B ondt (REINIER DE) Of BONTIUS, Z0011 V. d.
voorg., to Leiden in 1576 gab., studeerde daar
en word or in 1603 hoogl. in d. geneeskunde.
Hij werd lijfarts v. prins Maurits on Frederik
Hendrik. 't Meermalen herdrukte werk ,,Belegering on ontzetting der stad Leiden" is v.
zijne hand. Hij overl. 12 Juni 1623 en liet
twee zopen na: JAKOB D. B., die Perzie en
Indict tot nasporingen v. d. Nat. hist. bereisde
en als geneesheer to Batavia in 1631 overl.,
en WILLEM d. B., die schout to Leiden werd
en in die betrekking d. Remonstranten hevig
vervolgde, waarom Vondel hem meermalen
in zijn Hekeldichten ten toon stelt.
Boner (CHARLES), gab. 29 Apr. 1815 to Bath,
legde zich toe op d. letteren, vertoefde lang
op 't slot v. Tnurn on Taxis als huis-onderwijzer, bereisde daarna Beieren, Oostenrijk on
Hongarije on overl. 7 Apr. 1870 to Munchen.
Hij heeft schoone reisherinneringen en dichtbundels uitgegeven, o. a. „Chamois hunting
in the mountains of Bavaria and Tyrol"
(3e dr. 1862); „Verse" (1858); „Forest creatures"
(1861) en ,Transsylvania, Rs products and its
people" (1865).
Bonet (JUAN PABLO), een Arragoni6r, legde
zich met ijver toe op d. middelen stommen
spraakvermogen te verschaffen on schreef
„Reduction de has Tetras y artes para ensenar
a hablar alosmudos".
Bonetus (THEOPHILUS) was een geleerd
geneesheer, een der grondleggers v. d. pathologische anatomie. Hij werd gab. to Geneve
in 1620, waar hij ook gestudeerd heeft en als
geneesheer gevestigd was. Hij werd daarna
lijfarts v. d. Hertog v. Longueville. Wegens
doofheid moest hij d. praktijk laten varen en
nu bleef hij alleen als schrijver werkzaam.
Hij overl. to Geneve in 1689. Zijn beroemdste
werk, dat ook thans nog niet zonder waarde
is, heat „Sepulchretum sive Anatomia practica" (Geneve, 1679, herdrukt in 1700).
Bonga (JAN), ook Bonningha en Buma
genoemd, was een wakker Frieseh edelman
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en voorvechter onzer onafhankelijkheid in 't
begin v. d. 80-jarigen oorlog. In 1560 was hij
grietman v. Wonseradeel, in 1565 mede-onderteekenaar v. 't Verbond der Edelen, in 1567
door Alva gebannen, in 1568 strijder onder
Lodewijk v. Nassau bij Heiligerlee on Jemmingen, waar hij zich redde door d. Eems
over to zwemmen, on in 1572 watergeus. Hij
beviijdde Sneak, Bolsward en Dokkum. Vooral
in 1580 was hij d. ziel der pogingen om Friesland tegen 't verraad v. Rennenberg to verdedigen. Na rustelooze inspanning werd hij
op 16 Aug. 1580 bij d. verdediging v. d. schans
to Aduarderzijl, door zijn yolk verlaten, v.
ammunitie verstoken on zwaar gekwetst. Als
door een wonder ontkwam hij nog, maar hij
bezweek to Leeuwarden a. zijne wonden.
Ronghi (RUGGIERO), een Ital. staatk. schrijver, in 1874 minister v. onderwijs in 't kabinet MING-HETTI, in welke betrekking hij ingrijpende verbeteringen en uitbreiding a. 't yolksonderwijs trachtte to brengen, schreef „La
vita e i tempi di V. Pasini" (1867); „Storia romana" (1876); „Pio IX e it papa futuro" (1877);
„Discorsi e saggi sulla publica istruzione'
(2 dln, 1877) en „Leone XIII e 1'Italia" (1878).
Bongo (PETR.), kanunnik to Bergamo en
daar in 1601 overl., zeer bedreven in talen,
letterkunde on godgeleerdheid, was d. schrijver
v. 't zeldzaam geschrift „Numerorum mysteria
ex abditis plurimorum disciplinorum fontibus
hausta," waarvan d. beste uitgaaf is die to
Parijs 1618.
Bonheur (BosA), gab. 22 Mrt 1822 to Bordeaux, d. oudste dochter v. een onderwijzer in
't teekenen on schilderen, ontwikkelde zich
onder d. leiding v. haar vader tot een uitstekende schilderes, inzonderheid v. dieren. Ztj
trok 't eerst d. opmerkzaamheid door „Eon
kudde runderen" op d. tentoonst. te Parijs in
1848. Hare voorstellingen munten uit door
een verwonderlijke natuurgetrouwheid, gepaard a. een dichterlijke opvatting en bevallige groepeering ; hare lijnen zijn krachtig en
zuiver on 't geheel boeit door een frisch
koloriet. In 't Luxembourg zijn v. haar : „Ploegende ossen" on „Hooioogst"; in Kensingtonmuseum to London: „d. Paardenmarkt", 't
schoonste stuk der tentoonst. v. 1853. In lateren tijd schilderde zij : „Schapen in d. weide"
(1871); „'t Bosch v. Fontainebleau" (1873); „d.
Koning der wouden" on „Wilde zwijnen"
(1879). Ook hare groepen v. dieren in beeldhouwwerk verwierven op tentoonstellingen
grooten bijval.
Boni is een a. Nederlands souvereiniteit
onderworpen koninkrijk op Celebes, dat bijna
geheel d. zuidelijke landtong v. dat eiland
beslaat. 't Bevat op 1200 vk. geogr. mijl
ongeveer 200 000 bow. en een hoofdplaats,
insgelijks Boni geheeten, die een uur gaans
v. zee ligt en tot handelshaven Bojoen heeft.
d. Bodem is zeer geschikt tot 't verbouwen
v. rijst en tabak on Levert veel kokosnoten
on sago op. d. Bevolking is zeer bedreven in
't bewerken v. metaal en in 't woven. Toen
een opstand in 1859 onze vestiging te Macassar op Celebes bedreigde, is in 1860 door een
expeditie onder generaal Van Swieten 't
Nederl. gezag over dit rijk bevestigd.
Boni (oNoiRio), omstr. 1750 in Toscane gab.
en in 1820 overl., was beroemd als oudheidkundige en aestheticus. Als zijn beste oudheidk. geschrift geldt „Lettera sopra le antichita di Giannuti", opgenomen in d. „Melanges
d'Agasse" (Paris, 1810). Hij schreef ook „Elogio
di L. Lanzi" (Pisa, 1816) en „Elogio di P. G. Batoni" (Rome, 1787), welke een menigte merk-
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waardigheden bevatten betreffende d. geschiedeni9 der kunst in Rome v. Benedictus XIV
tot Pius VI.
Bonifacio (d. Straat v.) scheidt Corsica v.
Sardinia en verbindt 't Westen der Middell.
zee met d. Tyrrheensche zee. Zij is op 't
nauwste punt 8 KM. breed en gevaarlijk door
talrijke klippen. Aan d. oostelijken ingang
liggen d. Bucinarische of Magdalena-eilanden;
daar en in d. straat wordt veel koraal gevischt. Deze straat ontleent haar naam a. d.
stad s. Bonifacio, 't oude Marianum, op d.
Z.-kust v. Corsica.
Bonifacius was een bekwaam legerhoofd,
d. mededinger v. AtTIUS. Hij gebood, toen 't
Westersch Rom. rijk d. ondergang naderde,
in Afrika, handelde rechtvaardig, ijverde voor
't uitbreiden v. 't Christendom en was bevriend met d. kerkvader AUGUSTINUS. Toen
echter ACtius hem bij 't Keizerlijk hof verdacht maakte en hij ter verantwoording geroepen werd, weigerde hij to verschijnen en,
toen er troepen tegen hem afgezonden werden,
riep hij, tegen d. waarschuwing v. Augustinus
in, d. Wandalen uit Spanje to hulp. Deze
kwamen in 422 onder GENSERIK, maar gingen
niet weer heen, vermeesterden N.-Afrika en
dwongen Bonifacius eindelijk naar Italic to
wijken (430). Daar verzoende Bonifacius zich
met keizerin PLACIDIA, die als regentes regeerde; maar in 432 trok ACtius tegen hem
op en m d. veldslag, die daarop volgde, sneuvelde Bonifacius.
Bonifacius (s.) geb. in Engeland omstr.
680, heette eigenlijk Winfred en werd op 30jangen leeftijd tot priester gewijd. Tot bekeering der Heidenen toog Bonifacius naar
Duitschland, Sigfried naar Zweden en Swidvert naar Friesland. In 716 keerde Bonifacius
v. Utrecht naar zjjn klooster to Nutcell in
Engeland terug, waar hij tot abt werd verheven. In 718 ging hij naar Rome en ontving
hij v. Gregorius II d. last 't Evangelie a.
d. volken v. Duitschland to verkondigen.
Hi) begon in Beieren en Thuringen, verbleef
drie jaar in Friesland en trok Hessen en
Saksen door, overal d. bevolking doopende en
kerken stichtende. In 723 werd hij tot bisschop
en in 732 door Gregorius III tot aartsbisschop
' en primaat der Duitsche kerk verheven, waar
hij versch. bisdommen stichtte, zijn aartsbisschoppelijk zetel was to Mainz. Hij belegde in
Duitschland acht kerkvergaderingen, stichtte
o. a. d. beroemde abdij to Fulda en ondernam
in 754 op nieuw een reis ter bekeering der
ongeloovigen, op welke hij to Dokkum in
Friesland, waar hij in 't open veld een tent
had doen opslaan, door een gewapende bende
overvallen on met zijn volgelingen vermoord
werd. Zijn lijk word eerst naar Utrecht, vervolgens naar Mainz en eindelijk naar Fulda
gebracht, waar men eon afschrift der Evangelien bewaart, dat hij zelf vervaardigd heeft.
In 't Thiiringerwald bij 't dorp Aldenberg
ter plaatse, waar Bonifacius d. eerste Christenkerk v. N.-Duitschland bouwde, heeft men
in 1811 een gedenkteeken voor hem opgericht
en in 1842 verrees to Fulda to zijner eer een
monument, door HENSCHEL gebeiteld. d. Brieven v. Bonifacius (Epistolae s. Bonifacii martyris) zijn meermalen uitgegeven.
Bonifacius is d. naam, door negen pausen
gedragen. Onder dezen is 't meest bekend
paus Bonifacius VIII, voor zijne verheffing
tot d. pauselijke waardigheid BENEDICTUS GAETANO geheeten. Hid was geb. te Anagni omstr.
1220. In zijn jeugd beoefende hij d. rechtsgeleerdheid en werd onder Innocentius IV pau-
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trad en in 1281 kardinaal werd. Gedurende
zijn negenjarig pontificaat (1294-1303) worstelde hij om in dien woeligen tijd d. orde in
d. Westersche staten to herstellen. Merkwaardig zijn zijne verwikkelingen met d. republieken Veneti8 en Genua, met koning Erik
VII v. Denemarken, over wiens rijk hij 't
Interdict uitvaardigde, met d. Koning v. Engeland, v. Sicilia en vooral met dien v. Frankrijk, Filips IV, bijgen. d. Schoone, dien hij in
d. ban deed. Filips IV zond toen Nogaret
naar ItaliC, die zich daar met Sciarra Colonna
verbond; beiden overvielen d. Paus te Anagni
en namen hem gevangen; hij werd wel twee
dagen later bevrijd, maar overleed spoedig
daarna (3 Oct. 1303). Hij was d. insteller v. 't
R.-Kath. Jubeljaar.
Bonifazio, van Verona, was zoo niet een
leerling, dan een navolger v. Titiaan en wordt
dikwerf met Bonifazio Bembo verward, schoon
daze veel minder bekwaamheid bezat. HU
kenmerkte zich door een vrijen scheppenden
geest en vereenigde in zijn werken d. kracht
v. Giorgione en d. bevalligheid v. Palma met
't koloriet der Venetiaansche school. Hij
muntte in d. doorzichtkunde uit, doch was
meestal onnauwkeurig in 't kostuum. Zijn
meeste werken vindt men te Verona en te
Veneti6; in 't hertogelijk paleis is daar zijn
„Verdrijving der verkoopers uit d. temper,
een schilderij, door 't leven on 't vuur, dat in
d. menigvuldige beelden uitgedrukt is, en door
't koloriet buitengewoon schoon. Voorts zijn
in d. galerij der academie eenige zijner schilderijen v. kleineren omvang. In 't museum to
Weenen herinnert een zijner werken, „d.
Voorstelling v. eenige gelukzaligen", door 't
koloriet en d. stip. a. Giorgione, twee andere,
„d. Verkondiging" voorstellende, herinneren
a. Titiaan. Andere zijner schilderijen vindt men
in d. musea to Dresden en Berlijn en in vele
kabinetten in Engeland. Die v. lateren tijd zijn
veelal eenigszins flauw en manierlijk. Bonifazio stierf in 1553, 62 jaar oud.
Bonin (EDUARD v.), geb. 7 Mrt 1793 te
Stolpe in Pommeren, trad in d. krijgsdienst,
rnzar deelde in d. vernedering v. Pruisen na
d. slag bij Jena in 1806 en schitterde eerst
in d. bevrijdingsoorlog v. 1813 en '14. Hij klom
nu snel in rang en was in d. oorlog tegen
Denemarken v. 1848 generaal-majoor. Na d.
wapenstilstand legde hij 't bevel neder en
werd hij commandant v. Berlijn. Tweemaal
was hij minister v. oorlog : in 1852 en in 1856, en
beide keeren toonde hij zijn organiseerend
talent in d. belangrijke verbeteringen, die hij
in 't Pruisische leger doorvoerde. Hij overl.
als opperbevelhebber v. 't 8e legerkorps to
Coblenz in Mrt 1865.
Bonin (GUSTAV. v.), geb. 23 Nov. 1797 to
Steeren in Westfalen, trad na volbrachte studien in d. staatsdienst en bewees zijn vaderland in d. fel bewogen tijden v. 1848 en '49
gewichtige diensten door zoowel d. democratische als d. reactionnaire uitspattingen to
breidelen. Hij was toen minister v. financien
in 't Kabinet PFUEL. Daarna was hij opperpresident eerst in d. prov. Saksen later in
Posen, maar steeds en ook als lid der Kamer
v. Afgevaardigden toonde hij zich een voorstander v. gematigd liberale beginselen. Hij
overl. te Berlijn, 2 Dec. 1878.
Bonin (UDO WILH. BOGISLAW v.), geb. 6 Juni
1826 to Strezow in Pommeren, trad in d.
krijgsdienst, was lang werkzaam bij 't ministerie v. Oorlog, werd in 1874 generaal-majoor
en hoofd v. 't Ingenieurs-comito. Van zijn
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der U. Taktik cies Festungskrieges in
der Gegenwart" (1878) en „Die Lehre vom
Festungskriege fur Offiziere aller Waffen"
(1881).
Bonin-eilanden heeten 89, in drie groepen verspreide, kleine vulkanische eilanden
in d. Stillen oceaan tuss. Japan en d. Marianen-eil. tuss. 20 1/2° en 273/4' N.B. Zij waren
a. d. Spanjaarden en Nederlanders bekend,
maar zijn in 1827 door kapt. BEECHY onderzocht en voor Engeland in bezit genomen. Zij
waren toen onbewoond, maar in 1830 is op 't
grootste eil., Peel genoemd, een handelskolonie
gevestigd, Port-Lloyd geheeten, aanvankelijk
nit 75 personen bestaande, die belangrijken
handel drijven, want er is een zees goede
haven. Er wordt suikerriet, tabak, ananassen,
yams en Indisch koren verbouwd.
Bonitz (HERMAN), geb. 29 Juli 1814 te Langensalza in Hannover, studeerde te Leipzig en
to Berlijn in d. letteren en werd in 1849
hoogl. in die wetenschap a. d. universiteit te
Weenen en daar tevens directeur v. 't philologisch seminarium. Hij ontwikkelde een
groote werkkracht op 't gebied v. 't onderwijs. Hij werd in 1864 lid v. d. Raad v. Onderwijs, ontwierp met EXNER d. organisatie v. 't
Oostenr. gymnasiaal onderwijs, dat volgens dit
ontwerp ingevoerd is, en werd in 1875 referendaris bij 't ministerie v. Onderwijs. Als schrijver toonde hij zich een meester in d. wijsbegeerte v. Plato en v. Aristoteles. Hij schreef
o. a. „Aristoles' Metaphysik"; „Ueber die Aristotelischen Kategorien"; „Platonische Studien"
(2e dr. 1872); verklaringen v. Sophokles en v.
Thucydides en „Ueber den Ursprung der
Homerischen Gedichte" (2e dr. 1881).
_Bonjour of Bonjours (GUILLAUME),
Augustuner monnik, in 1670 to Toulouse geb.,
werd regent v. 't seminarium v. Montefiascone
en in 1710 zendeling in China. Op last v.
keizer Rang-hi vervaardigde hij met d. Jezuieten Bouvet, Jartoux on Frideli kaarten v.
dat uitgestrekte rijk; hij overl. in Febr. 1714
in d. provincie Yun-Nau. Men heeft v. hem
versch. verhandelingen en in handschrift liet
hij na een „Geschiedenis der dynastieen v.
Egypte"; een „Kopt-Arabische spraakkunst
met Woordenboek" en een „Beschrijving der
Chineesche plechtigheden".
Bonn is een aangenaam gelegen Pruisische
stad met 40 000 inw. a. d. Rijn-oever in 't
district Keulen. Er zijn terrassen met schoone
vergezichten bij d. hotels Tangs d. Rijn en t.
Z. der stad is op d. linker-Rtjnoever Godesberg
en Rolands-eck, in d. rivier 't schilderachtige
eil. Nonnenwerth en op d. rechteroever KOnigswinter met d. tandradbaan naar d. Drachenfels, al 't welk jaarlijks scharen v. reizigers
lokt. d. Stad bezit een universiteit, die in
1786 gesticht, in 1802 in een Lyceum veranderd, doch in 1818 weder tot universiteit verheven is. 't Vroegere keurvorstelijke paleis
werd door koning Frederik Wilhelm III tot
universiteitsgebouw a. d. stad geschonken en
bevat d. gehoorzalen, d. boekerij, die 140 000
din telt, 't museum v. oudheden, 't physisch
kabinet on d. clinische zalen, die om hare
ruimte on inrichting beroemd zijn. Er zijn
ruim 80 hoogl. en ruim 1000 studenten. 't
Prachtig observatorium is onder d. leiding v.
ARGELANDER in 1846 voltooid. Te Poppelsdorf,
ongeveer een kwartier uur gaans v. d. stad,
zijn d. musea voor nat. hist. on d. botanische
tuin. Bonn is door d. Romeinen gesticht; in
942 werd er een synode gehouden; in 1273
wend 't d. residentie der keurvorsten v. Keulen.
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Bij d. vrede to Luneville in 1801 kwam daze
stad a. Frankrijk on in 1814 bij besluit v. 't
Weener congres a. Pruisen.
Bonn (ANDREAS), beroemd ontleedkundige,
werd in 1738 to Amsterdam geb. Hij studeerde
to Amsterdam on to Leiden, waar hij in 1763
promoveerde met een dissertatie „De continuationibus Membranarum", waarin d. eerste
gronden gelegd zijn v. d. wetenschap, die men
later naar Bichat (zie Bichat) d. algemeene
ontleedkunde genoemd heeft. Bonn deed na
zijn promotie een reis naar Parijs on na een
jaar vestigde hij zich to Amsterdam als geneesheer. In 1771 werd hij daar hoogl. in d.
ontleed- on heelkunde a. 't Athenaeum, welk
ambt hij met roem heeft bekleed. Hij overl.
in 1818. Uitgebreide kennis en uitstekende
bekwaamheid, vereenigd met een edel on beminnelijk karakter, verwierven hem zoo buiten
als binnen 's lands d. algemeene hoogachting.
Hij was een der oprichters v. 't Genootschap
ter bevordering der Heelkunde to Amsterdam,
dat zich na een vijftigjarig bestaan uitbreidde
tot een „Genootschap ter bevordering v. Genees- en Heelkunde".
Bonnat (LEON JOS. FLORENTIN), een beroemd
schilder, werd in 1813 to Bayonne geb., oefende
zich to Madrid en werkte later onder d. leiding v. Cogniet to Parijs. Hij leverde hoofdzakelijk historiestukken, maar ook genrestukken on portretten, en alle munten uit door
een bekoorlijke harmonic, der kleuren. Van
zijn talrijke doeken worden hier vermeld:
„Adam on Eva bij 't lijk v. Abel" (1860); „d.
Marteldood v. s. Andreas"; „Antigone on Oedipus" (1865); „Vincentius de Paula, een galeislaaf d. ketenen afnemende" (1866); „Een halve
bajocco, Excellenza!", „d. Indische barbier"
(1872) on „Christus a. 't Kruis" (1874).
Bonnechose (FRANC. PAUL EM. BOISNORMAND DE), geb. 18 Aug. 1801 to Leiderdorp in
Z.-Holland, trad in Frans. krijgsdienst, werd
daar staf-officier, maar nam in 1829 zijn ontslag om zich a. d. geschiedkunde en d. letteren to wjjden. Hij werd bibliothecaris en conservator v. belangrUke boekerijen, o. a. v. die
to s. Cloud en Versailles. Zijn gedicht „La
most de Bailly" werd door d. Academie bekroond on v. zijn „Histoire de France" verscheen in 1874 d. 16e druk. Verder schreef hij
,Chr. Sauval, ou la societe on France sous
la Restauration" (2 dln, 2e dr. 1864); „Les
reformateurs avant la reforme du XVI siècle"
(2 dln, 3e dr. 1860) on „Histoire d' Angleterre"
(4 din, 1859). Hij overl. 15 Febr. 1875.
Bonnemere (Jos. EUG.), geb. 20 Febr. 1813
te Saumier in 't Fr. dep. Maine-et-Loire, ontwikkelde zich tot een degelijk on oordeelkundig geschiedschrijver, 'tgeen blijkt uit zijn
werken: „Les paysans au XIX siècle" (1847);
„Histoire des paysans d. 1200 h 1840" (2 dln,
2e dr. 1874); „La France sous Louis XIV'
(2 din, 1864); „La Vendee on 1793" (1866) en
„Histoire populaire de la France" (1874).
Bonner (EDMUND), een vervolgziek Enrgelsch bisschop, was vertrouweling v. kardinaal Wolsey en een werktuig v. koning
Hendrik VIII. Hij verdedigde d. scheiding v.
Catharina v. Arragon en was gezant to Rome,
to Weenen en to Kopenhagen. Na d. dood v.
Hendrik VIII werd hij ijverig strijder veer
d. R. Kath. Kerk• hij liet gedurende d. regeering v. koningin Maria (Mary Bloody) ruim 200
personen tot d. brandstapel veroordeelen, maar
werd onder koningin Elizabeth in d. gevangenis gesloten, waar hij 5 Sept. 1569 overl.
Bonnet heet d. verhooging v. d. borstwering op d. saillanten v. vestingwerken.
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Bonnet (CHARLES), natuuronderzoeker en
wijsgeer, werd 13 Mrt 1720 to Geneve geb.
Reeds zeer vroeg beoefende h>j d. nat. hist.,
hoewel hij ook in d. studio v. 't recht, waarvoor hij oorspronkelijk bestemd was, belangrijke vorderingen maakte. Ten gevolge v. zijn
eerste verhandeling over d. bladluizen, waarin
hij bewees, dat deze zich zonder voorafgegane
bevruchting kunnen vermenigvuldigen, werd
hij reeds op 20-jarigen leeftijd correspondent
v. d. „Academie des sciences" to Parijs. Kart
daarop nam hij deel a. d. arbeid en d. ontdekkingen v. Trembley over d. Polypen en
vermeldde hij ook oorspronkeltjke waarnemingen aangaande d. ademhaling der rupsen en
vlinders en d. structuur v. d. lintworm. In
overeenkomst met d. geest v. zijn tijd gaf
hij zijn onderzoekingen eon teleologische
richting, waardoor zijn geschriften grooten
bijval verwierven, zooals zijn „Trait() d'insectologie (2 din, Parijs, 1745) en zijn „Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes"
(Lugd. Bat. 1754). Door een hevige oogontstoking, die twee jaar duurde, moest hij zijn
waarnemingen staken. Van 1752 tot 1768 was
hij lid v. d. Grooten raad zijner vaderstad,
waarna hij zich op zijn landgoed Genthod a.
't meer v. Geneve vestigde. Bonnet was een
diep doordringend en nauwkeurig natuuronderzoeker; d. natuur en, met Locke, d. ervaring
huldigend, vormde hij zich philosophische
denkbeelden, die hij met zijn godsdienstige
overtuiging overeen zocht to brengen. In zijn
psychologie, zooals deze voorkomt in zijn
„Essai de psychologie ou considerations sur les
operations de fame" (Lond., 1755; Hoogd. met
aanm. v. Dohna, Lemgo, 1773) en in zijn „Essai
analytique sur les facultes de fame" (Kopenh.,
1760 • Brem., 1770), komen veel materialistische
beschouwingen voor, zooals bijv. d. afleiding
v. alle zielsvoorstellingen v. d. beweging der
zenuwvezels en 't denkbeeld, dat 't lichaam
d. bron is v. iedere uiting der ziel. Hij behoort
tot d. natuuronderzoekers der 18e eeuw, die
't onderscheid tuss. onbewerktuigde en bewerktuigde wezens duidelijk trachtten te doen
uitkomen. In zijn „Considerations sur les
corps organises" (Geneve, 1762) onderzocht hij
d. wordingstheorieen en nam hij een vooruitbestaan der kiem aan. In zijn „Contemplation
de la nature" (Amst., 1764, Leipzig, 1766) trachtte
hij zijn wijs v. beschouwen der natuur in een
populair kleed to hullen. In zijn beschouwingen
over 't voortbestaan der ziel, in zijn „Idees
sur Petat futur des titres vivants ou palingenesie philosophique" (Geneve, 1769) trachtte
hij to bewijzen dat d. Christelijke openbaring
zeer wel met 't natuuronderzoek overeen to
brengen is. Lavater vertaalde daarvan 't laatste
gedeelte onder d. titel „Wijsgeerig onderzoek
naar d. bewijzen voor 't Christendom" (Zilrich,
1771) en legde deze vertaling a. Mendelssohn
voor om dozen te overreden Christen to
worden. Eindelijk gaf Bonnet zijn „Oeuvres
d'histoire naturelle et de philosophic" (Neufchatel, 1779-1783) in 't licht en overt. 20
Mei 1793. 't Plantengeslacht Bonnetia heet
naar hem.
Bonnet (GIJSBERT), 23 Sept. 1723 geb. waarschijnlijk to Naarden, was achtereenvolgens
predikant to Amersfoort, to Rotterdam en
to 's Gravenhage. Hij werd in 1761 hoogl. in
d. godgeleerdheid te Utrecht, waar hij 3 Febr.
1805 overt. Hij was beroemd om zijn welsprekendheid, schranderheid en theologische
Dennis, waarvan hij blijken gaf in versch.
redevoeringen, o. a. in De causes superstionum
inter Christianos"; „De fidei mysteriis reve-
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latam religionem adstruentibus" on „De vera
justaque Jesu Christi cognition°, summa mortalium sapientia". Oak gaf hij veel polemische
schriften uit, waarin hij pennestrijd voerde
tegen Goodricke, Van Hemert on Heringa. In
't Nederl, schreef hij „Schetswijze uitbreiding
van Salomons Prediker" on een uitvoerige
„Verklaring v. Paulus' brief a. d. Hebreen"
in 10 din.
Bonnet (JACQ. vICT.), geb. 22 Apr. 1814 to
Maintenon, schreef belangrijke werken over
staathuishoudk., zooals: Etudes d'Oconomie
politique et financiere" (1867); Etudes sur la
monnaie" (1870); „Le credit et les finances"
(1875) on „La question des impOts" (1879).
Bonnet (JULES), een Fransch rechtsgeleerde
on protestantsch historieschrijver, to Nimes
gob., maakte zich verdienstelijk door d. uitgave v. d. brieven v. Calvijn naar d. gerangschikte handschriften (2 din, 1854). Daarenboven schreef hij : „Olympia Morata" (4e dr.
1865); „A Paleario" (1862); „Calvijn au val
d'Aorta" (1861); „Recits du 16e siècle" (1864);
„Nouveaux recits" (1869); „Derniers recits"
(1875); „La vie et les ecrits de Merle d'Aubigne" (1874) en „La famille de Curione" (1876).
Bonneval (CLAUDE ALEX. graaf v.), ook
Achmed-Pasja genoemd, geb. 14 Juli 1675, een
afstammeling v. een adellijk geslacht uit
Limousin, werd vermaard door zijne oorlogsbedrijven onder prins Eugenius tegen d. Turken in 1716, nadat hij zijn vaderland, dat hij
reeds roemrijk gediend had, wegens beleediging v. d. minister v. Oorlog had moeten verlaten. Nadat hij tot d. rang v. veldmaarschalk
verheven was, kwam hij door zijn wispelturigheid in onmin met prins Eugenius, zoodat ht
zijn ambten verloor en een jaar gevangenisstraf onderging. Ontslagen zijnde, ging hij
naar Turkije, omhelsde d. Islam en word
Pasja v. drie paardenstaarten en generaal v.
d. artillerie. Hij streed a. 't hoofd v. 30 000
man tegen Rusland en tegen Perzie, werd
gouverneur v. Chios en overt. 27 Mrt 1747 to
Konstantinopel. Met veel geest en mood
paarde hij spotzucht en grilligheid. Zijn levee
was een aaneenschakeling v. buitengewono
lotgevallen. Zijn gedenkschriften zijn gedrukt
to London in 1755 in 5 din en in vele talon
overgezet; zij zijn evenwel niet door hem
opgesteld.
Eionnington (RICHARD PARKES), in 1801
to Arnold bij Nottingham gob. en te London
in 1828 overt., was eerst leerling in d. schilderkunst bij zijn vader, daarna bij d. Franschen
schilder Gros. Hij oefende zich naar d. werken
der Ital. en Vlaamsche school, schilderde
genrestukken, landschappen en zeegezichten,
doch muntte 't meest uit door zijn aquarellen.
Doze zijn zeer gezocht en brachten op een in
1843 te Parijs gehouden verkooping ieder 1000
fcs op. Hij vertoefde ook in Italie en vervaardigde er veel schilderijen, onder welke.
twee gezichten op Venetic op d. tentoonst.
to Parijs en to London grooten lof inoogsten._
Hij muntte door effect en een breed° behandeling uit, doch veronachtzaamde d. bijzonderheden, waarom zijn schilderijen alleen
zekeren afstand schoon zijn. d. Meeste berusten in Engeland, o. a. in 't kabinet v.
Landsdowne, v. Westminster en v. d. hertog
v. Bedford. Een zijner strandgezichten werd
te Parijs in 1844 voor 2300 fcs verkocht. Naar
zijn laatste schilderij vindt men een gravure
in The Anniversary" v. 1829.
Bonnivard (FRANcOIS DE), geb. 1496, overt.
1570, is d. „Prisoner of Chilton", zoo schoon
door lord BYRON als martelaar voor d. vrij-
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field geteekend. Hij was prior v. s. Victor te
Geneve en moedigde zijn medeburgers aan
zich te verzetten tegen d. inlijving v.
Geneve bij 't hertogdom Savoye. Zijn streven
mislukte en d. overwinnende Hertog v. Savoye
sloot zijn tegenstander in 1519 in d. gevangenis. In 1528 daaruit ontslagen door bemiddeling v. bisschop P. DE LA BEAUME, gebruikte
BONNIVARD al d. kracht v. zijn woord en
invloed om Geneve tot 't aannemen der Kerkhervorming over te halen, maar d. Hertog
kreeg hem in 1530 weer in handen en deed
hem nu tot 1556 in een onderaardschen kerker v. 't kasteel Chillon opsluiten, totdat d.
burgers v. Bern Chillon veroverden en hem
verlosten. Van nu tot zijn dood verdedigde
BONNIVARD to Geneve d. vrijheid en 't protestantisme.
Etonnivet (GUILL. GOUFFIER DE), een wakker, maar niet gelukkig legerhoofd met d.
titel „Admiraal v. Frankrijk", genoot 't voile
vertrouwen v. koning Frans I en diens moeder Louise v. Savoye. Hij ward naar d. Engelschen koning Hendrik VIII gezonden om d.
plannen v. kardinaal Wolsey tegen te werken
en naar d. Duitsche keurvorsten om Frans I
als opvolger v. Maximiliaan tot Duitsch keizer to doen verheffen. Beide zendingen mislukten. Daarna wederstond hij met kracht
d. Connetable de Bourbon en bewoog hij
Frans I tot d. oorlog in Italie. Hij voerde 't
Fransche leger over d. Alpen, maar verloor
d. slag a. d. Sesia, waarbij d. ridder BAYARD
sneuvelde (1524), en vond zelf d. dood in d.
slag bij Pavia (24 Febr. 1525), waarin Frans I
door Karel V gevangen genomen ward.
Bonoa of Roan is een der Moluksche
eilanden, behoorende tot d. Amboineesche
groep. 't Ligt 2 geogr. mijl t. W. v. Ceram, is
3 geogr. mijl lang en door een zeestraat in
tweeen gescheiden. d. Bewoners, die voorheen
zeeroof pleegden, Leven thans v. visscherij en
handel in d. zuidvruchten v. 't eiland.
13ononcini is d. naam v. drie Ital. toonkunstenaars, een wader on twee zoons, nit 't
laatst der 17e en 't begin der 18e eeuw,
allen to Modena geb. en allen verdienstelijke
kapelmeesters en componisten. d. Vader, GIOVANNI MARIA B., was kapelmeester to Modena
en Bologna en schreef „Musico pratico" (1673).
d. Oudste zoon, MARCANTONIO B., arbeidde a. 't
Keizerlijk hof te Weenen on was kapelmeester to Modena tot zijn dood in 1726. Hij schreef
d. opera's „La regina creduta re" en „Camilla."
d. Jongere Z0011, GIOVANNI BATTISTA B., was
verbonden a. d. Weener hofkapel v. keizer
Leopold I on schreef daar d. opera „Polyphemo" (1706), die ook to Berlijn met grooten
bijval ward opgevoerd. Sedert 1720 was hij
lid der Ital. schouwburg te London, waarvoor
hij opera's schreef, die in dien tijd zeer geliefd waren. Hij leefde nog in 1748, toen
htj te Weenen een compositie vervaardigde
ter viering v. d. Akenschen vrede.
Ronone (CARLO), te Ferrara in 1569 geb.
on in 1632 gest., leerde d. schilderkunst bij
Bastaruolo on na diens dood bij d. Caracci
to Bologna. Hij oefende zich to Rome, Parma
en Venetia naar Tintoretto, P. Veronese on
Correggio, doch bij voorkeur naar d. Caracci,
z(56 zelfs, dat men hem d. Caracci v. Ferrara
noemde on dikwerf zijn werken met d. hunne
verwarde. Hij teekende zorgvuldig; zijn samenstellingen zijn rijk, d. draperieen breed on vol
effect. Vele zijner werken berusten in d. kerken
en kloosters zijner geboorteplaats; d. s. Benedetto bevat o. a. zijn „Gastmaal v. Herodes".
Te Ravenna is zijn „Gastmaal v. Ahasveros",
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to Florence zijn vele zijner werken. Hij vervaardigde ook kabinetstukken, die hij zeer
fijn en uitvoerig bewerkte, onder welke d.
„Marteling v. s. Catharina" uitmunt. Bolzoni
heeft naar eenige zijner groote gastmalen
gravuren vervaardigd.
Bononia, Zie Bologna.
Bononische steen is een steensoort, diezwaar, grauw en glinsterend is, uit zwaarspaath en aluinaarde bestaat en in d. omtrek
v. Bologna in ItaliC gevonden wordt. Een
schoenmaker uit deze stad, Cascariolo geheeten, die zich met goudmaken inliet, ontdekte
d. eigenschap, dat deze steen in 't donker
glinstert, als deze vooraf eenigen tijd in d.
bon gelegen heeft, inzonderheid dan, wanneer
men dien fijn gestooten, met lijnolie gemengd
en gecalcineerd heeft.
Bonosus (Quirrrus), in Brittannie geb.,
zoon v. een Spanjaard, klom in Romeinschen
krijgsdienst op tot legerhoofd in Germania
onder keizer Probus. Hij verloor zijn schepen
op d. Rijn a. d. Alemannen, deed zich daarna
zelf tot keizer uitroepen, maar ward in 284
n. Chr. door Probus verslagen on bracht zichzelf to Keulen om 't leven.
Bonpland (AIME), een beroemd natuuronderzoeker, ward 22 Aug. 1773 geb. te La .
Rochelle en vergezelde als kweekeling der
artsenijbereidkundige school to Parijs ALEX.
V. HUMBOLDT in 1799 op diens reis naar Amerika, waar hij ruim 6000 nieuwe plantsoorten
verzamelde. Na zijn terugkomst ward hij (1804)
directeur der tuinen to Navarre en Malmaison,
die hij in zijn „Description des plantes qua
l'on cultive Navarre et a la Malmaison"
(Parijs, 1813-1817, met 66 kopergray.) beschreef.
Tegelijkertijd met dit prachtwerk gaf hij nog
in 't licht „Plantes Oquinoxiales recueillies
on Mexique" (2 din, Parijs, 1808-1816) on „Monographic) des MOlastomes" (2 din, Parijs,
1809-1816, met 220 kopergray.). In 1818 ward
hij hoogl. in d. nat. hist. to Buenos-Ayres. Hij
ondernam daar op 1 Oct. 1820 een onderzoekingsreis naar 't centrale gedeelte v. Paraguay,
doch word in 1821 to s. Anna, a. d. rechter(oost-)oever v. d. Parana, waar hij theeplantages aangelegd on een kolonie v. Indianen
gegrondvest had, door 800 krijgslieden v. dr.
Francia, dictator v. Paraguay, overvallen en,
nadat zijn theeplantages verwoest waren, met
't meerendeel der Indianen gevankelijk naar
Paraguay overgebracht. Dr. Francia zond
Bonpland eerst naar een fort als garnizoensarts, droeg hem toen d. aanleg v. een handelsweg op, maar vergunde hem zijn botanische
tochten in een beperkten kring voort to zetten
en zijn plantenverzameling uit te breiden. d.
Roden zijner gevangenschap was 't welslagen
zijner poging tot overplanting der Paraguaythee. ALEX. V. HUMBOLDT, ondersteund door
lord Canning on d. Britschen consul te BuenosAyres, Parish, wendde zich tot dr. Francis
om d. invrijheidstelling zijns vriends to verzoeken, doch eerst in Nov. 1829 ward daaraan
gehoor gegeven, waarop Bonpland naar Buenos-Ayres terugkeerde. Van hier schreef hij
in 1832 a. v. HUMBOLDT, dat hij slechts op d.
ontvangst zijner verzamelingen uit Paraguay
wachtte, om naar Europa to vertrekken, doch
in 1840 schreef hij hem uit Montevideo, dat
hij thans na Francia's dood zijn navorschingen in Paraguay op uitgebreider schaal
wenschte voort to zetten, dat hij in geval v.
een spoedig overlijden d. noodige schikkingen
gemaakt had en dat zijn herbarium met zijn
handschriften in goeden toestand waren. Hij
was toen gevestigd te s. Borja a. d. Uruguay,
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kweekte daar nuttige gewassen, o. a. 1600
oranje-boomen, en bezat een groote kudde veredelde schapen, maar d. aanhoudende burgeroorlogen vernietigden zijn vermogen. Hij trok
zich meer en meer terug en in Europa vernam men weinig v. hem. Zijn zending v.
watermais en andere zaden tot acclimatisatie
in Algerie bestemd, raakte verloren. Toch ging
hij voort gewassen te verzamelen en naar 't
stelsel v. Endlicher en v. Decandolle te rangschikken, een plantengeographie te vervaardigen en keerkringsgewassen op te sporen,
geschikt voor d. gematigde luchtstreek. Nog
in 1854 zond hij een groot aantal stekken en
zaden n. Frankrijk. Reizigers, die hem bezochten, vonden d. grooten geleerde verarmd, huizende in een stroohut, en eindelijk kwam 't
bericht, dat hij 6 Mei 1858 was overl. Zijn aanteekeningen pp 't gedurende zijn reis met
HUMBOLDT verzamelde herbarium heeft Kunth
in zijn „Nova genera et species plantarum"
.(Parijs, 1815-1825) medegedeeld. 't Plantengeslacht Bonplandia heet naar hem.
Bonstetten (KARL VICTOR v.), geb. te Bern
in 1745, studeerde te Geneve, Leiden, Cambridge en Parijs, vertoefde daarna in
Na zijn terugkomst in Zwitserland genoot hij
d. omgang met d. uitstekendste mannen v.
zijn vaderland, hij werd in 1775 lid v. d.
Grooten raad, bekleedde gewichtige betrekkingen en was opperrechter te Lugano, toen
d. Fransche staatsomwenteling hare gevolgen
ook daar liet gevoelen en hij 't land moest
uitwijken. Hij vertoefde nu v. 1796 t. 1801 te
Kopenhagen, keerde, toen door Napoleon rust
en orde was hersteld, terug en woonde v.
1802 tot zijn dood (3 Febr. 1832) te Gen()ye.
Van zijn talrijke werken hebben blijvende
waarde „Kleine Schriften" (4 dln, Kopenh.
1799-1801); „Voyage sur la scene des derniers
dix livres d. l'Eneide" (2e dr. 1862),• „Recherches sur la nature et les lois de l'imaginaton" (2 dln, 1807); „Pensees diverses sur divers
objets du bien public" (1815); „Etudes de
Phomme; les facultes de sentir et de penser"
(2 dln, 1821); „L'homme du midi et l'homme
du nord, ou l'influence du climat" en „La
Scandinavie et les Alpes" (1826).
13ont als zelfst. naamw. (Fr. fourrure, pelisse. Hd. Buntwerk, Rauchwerk, Eng. fur,
peltry) beteekent pelterij, d. dierenhuid, tot
kleeding of dek bereid met behoud v. 't haar,
d. wol of 't dons. Bent als bijv. naamw. (Fr.
bigarre, Hd. bunt, scheckig, Eng. variegated) bet.
v. velerlei kleur dooreen. Zulk een mengeling
v. kleuren kan harmonisch en oogbekorend
zijn; is dit niet 't geval en steken d. kleuren
schril en smaakloos tegen elkander af, dan
noemt men dit kakelbont (d. w. z. zoo bont
als eenige vogels v. 't hoender-, 't kakelende
geslacht). Schotsch-bont is geruit door lijnen
v. velerlei kleur.
Bontekoe (WILLEM YSBRANDSZ.) was een
stoutmoedig Oost-Indie-vaarder uit 't begin
der 17e eeuw. Hij was in 1587 te Hoorn geb.
en zeilde als bevelhebber v. 't schip Nieuw
Hoorn, dat met 206 koppen bemand was, in
Dec. 1618 naar Indio. Aanvankelijk had hij
met storm en voorbij d. Kaap d. Goede Hoop
met ziekte onder 't scheepsvolk te worstelen,
zoodat hij eenigen tijd op Bourbon en s. Maria
(bij Madagascar) vertoeven moest. In d. Indischen oceaan raakte op 19 Nov. 1619 een vat
brandewijn in vlam door onvoorzichtigheid
v. d. bottelier; 't brandend vocht vloeide in
d. kolen, 't inwerpen v. water vermeerderde
slechts d. brand en veroorzaakte een verstikkenden rook. Een deel v. d. bemanning maakte
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zich meester v. d. sloep en d. boot, 't vuur
bereikte d. kruitkamer en 't schip vloog met
ruim 100 menschen in d. lucht. Bontekoe zelf
kwam gewond, maar levend in zee neder bij
een stuk van een mast, waarop hij zich zette
met een lotgenoot. d. Boot nam hen op en
nu dobberden de twee vaartuigen, met 72 personen beladen, zonder kompas, zonder zeilen,
zonder eten en drinken op d. oceaan. Na onnoemelijke ellende, zoodat Bontekoe met d.
uiterste moeite d. v. honger razenden beletten
moest d. zwakste schipbreukelingen te verslinden, bereikten zij Sumatra. Hier moesten
d. uitgeputte mannen, die nagenoeg geen wapenen hadden, nog tegen d. wilde inboorlingen
vechten, 't geen menig varensgast 't leven
kostte, maar eindelijk werd Bontekoe met 't
kleine overschot v. zijn yolk door Hollandsche schepen opgenomen, naar Batavia gebracht en door d. gouverneur-generaal J. PZ.
KOEN hartelijk ontvangen en geholpen. Bontekoe won diens vertrouwen en volbracht
voor hem versch. opdrachten, o. a. in 1621 en
1622 een tocht naar China, op welken hij 't
eil. Formosa voor d. 0.-L-Compagnie bemachtigde en daar 't fort Zeelandia tot bevestiging
aanlegde. In 1624 keerde Bontekoe als gezagvoerder over drie schepen naar 't vaderland
terug, maar deze reis was al even hachelijk:
om d. Kaap werd zijn eskader door een orkaan
uiteengedreven en bleef alleen zijn schip
Hollandia behouden. Bij s. Helena werd dit
door een Spaansch galjoen aangevallen. Hij
beschoot dit echter, tot 't zonk on kwam 15
Nov. 1625 to Tessel binnen. Deze bi.jzonderheden zijn geput uit zijn „Journaal ofte beschrijving V. d. Oost Indische reyse", in 1647
to Hoorn uitgegeven en veelmalen in allerlei
worm (ook in deze eeuw) herdrukt.
Bontekoe (coaNELis) heette eigenl. DECKER
en werd geb. to Alkmaar in 1647; hij bestudeerde d. geneeskunde to Leiden onder d. beroemden SYLVIUS en was een vurig aanhanger
v. d. wijsbegeerte V. DESCARTES, wiens leer hij
op d. geneeskunde toepaste. Nadat hij in Den
Haag en Amsterdam gepraktizeerd had, yestigde hij zich te Hamburg. Later was hij lijfarts v. d. Keurvorst v. Brandenburg. Volgens
sommigen is hij ook hoogl. in d. geneesk. te
Frankfort a. d. Oder geweest. Hij overl. 14
Jan. 1685 to Berlijn door een val. Hij heeft
veel geschreven en is vooral bekend door
zijn zonderling werkje over de thee : „Tractaat
van het excellendste Kruyd Thee: 't Welk
vertoond het regte gebruyk, en de groote
kragt van 't selve in gesondheyd en siekten;
Benevens een kort Discours op het Leven,
de Siekte en de Dood; mitsgaders op de Medicipe van dese tijd. Ten dienste van die gene
die lust hebben, om langer, gesonder on wijser
to leven" (2e vermeerd.druk,'s-Gravenh.1679).
d. Thee wordt daarin als een universeel geneesmiddel aangeprezen en, wig bijna alle
ziekten volgens Bontekoe uit verdikking v.
't blood ontstaan, kan men, gezond of ziek,
niet beter doen dan thee to drinken, hoe
meer hoe beter. Bontekoe's overige werken
zijn in 1689 to Amst. in 2 din uitgeg. onder
d. titel „Korn. Bontekoe; al zijn Philosophische, Medicinale en Chymische schrifton."
Bonthain is eon a. 't Nederl. gezag onderworpen gewest op d. zuidkust v. Celebes
t. Z.-0. v. Makassar a. d. baai v. Bonthain
met een daaraan gelegen hoofdplaats v. denzelfden naam. Er is een gouvernementsgebouw,
een stork fort en een school voor Europeesche
kinderen. Naar binnenslands verheft zich 't
gebergte, waarvan d. Piek v. Bonthain een
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hoogte v. 3000 M. bereikt. 't Land is wel besproeid en vruchtbaar; er groeit rijst, koffie,
suiker, bamboo, ananassen, mangaboomen en
kostbaar hout.
Bontius, Zie BONDT (DE).
Bonvicino (ALESSANDRO) Of 13uonvicino, bijgen. Moretto da Brescia, heeft zich
als portret-, doch voornamelijk als historieschilder beroemd gernaakt. Hij werd omstr.
1500 to Brescia gob. en leefde nog in 1554. In
't begin volgde hij d. stijl v. Titiaan, hij werd
daarna een bewonderaar v. Raphael, maar
vormde zich eindelijk een eigendommelijken
stijl, door eenvoudigheid, waardigheid, bevalligheid en verhevenheid gekenmerkt. Hij koos
gevoelvolle en schoone onderwerpen en muntte
door bevalligheid in d. karakters zijner beelden uit. Zijn koloriet is even harmonious,
doch niet zoo warm als dat der Venetiaansche school. 't Best slaagde hij in rustige
onderwerpen voor altaarstukken ; zijn manier
is uitvoerig en stout, 't effect bewonderenswaardig; zijn figuren komen krachtig tegen
meestal lichte achtergronden uit. In d. draperieen gebruikte hij weinig blauwe, meestal
roode en gele kleuren. BONVICINO vertoefde to
Milaan, Bergamo, Verona en Trento, waar hij
evenals in zijn geboorteplaats veel schilderijen
in olieverf en al fresco vervaardigde. Hij bezocht Rome en Florence Met, maar bestudeerde Raphael naar schilderijen en gravuren.
In 't Raadhuis te Brescia vindt men drie
voortreffelijke schilderijen v. dezen meester;
ook zijn er in versch. kerken dier stad, waar
men eerst in later tijd recht a. zijn vroeger
weinig opgemerkt talent deed ervaren door
't oprichten v. twee gedenkteekenen en 't
plaatsen zijner buste in 't Kapitool onder die
der beroemdste meesters. In 't Museum to
Weenen komt een zijner werken onder d.
naam v. Pordenone voor; twee zijn er in 't
Louvre, vele in dat to Berlijn, waaronder
„Een aanbidding der herders" in zeer groot
formaat uitmunt. In 't Stadelsche museum to
Frankfort berust een heerlijk altaarstuk v. Bonvicino; andere werken zijn in d. Ermitage to
s. Petersburg, 't Museum to Dresden, d. Academie to Veneti6 en in d. s. Georgio to Verona
geplaatst, ook vindt men er versch. in verzamelingen in Engeland. Zij worden met
hooge prijzen betaald; voor dat in 't Stadelsche museum, meent men, dat 86 000 fcs gegeven is. Bonvicino teekende zijn schilderijen
„Moretus Brixiensis" of „Alexander Brixiensis". Er is weinig naar dezen meester gegraveerd; in 't work v. Clod „Pinacoteca del
Palazzo reale delle arti e scienze de Milano"
(1812) zijn zeven zijner werken wedergegeven.
Cecchini gaf in 1799 to Rome een gravure
naar een „Maria boodschap" v. Bonvicino. d.
Baste on grootste is echter die, welke naar
d. heerlijke schilderij in 't Museum to Weenen, „s. Justina" voorstellende, door Rahl
gegraveerd is, waarvan een gekleurde kopie
in Litta's „Famiglie Italiane" voorkomt.
Schertle heeft een welgeslaagden steendruk
naar d. „Maria als Hemelkoningin" uit 't Museum to Berlijn geleverd voor 't work v. d.
boekhandelaar Simion over die galerij.
Bonzen (eigenlijk in 't Japansch Boesso)
heeten d. Japansche priesters v. Fo of Boeddha; door d. Portugeezen is die naam ook op
d. priesters der Boeddhisten in Korea, China
en Achter-India toegepast. In Japan maken
d. talrijke Bonzen een machtige corporatie
uit, wier laden wel is waar persoonlijk niet
zeer geacht zijn, omdat velen hunner zich a.
een weelderig on gemakkelijk leven overgeII.
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von, maar die toch grooten invloed op 't
yolk hebben, omdat a. hun gebeden en voorspraak bij d. goden groote waarde gehecht
wordt. Er zijn ook vrouwelijke bonzen, die
in kloosters naar strenge regelen leven.
Bonzing of 13unzing (Mustela putorius
L.) heet een dier v. 't wezelgeslacht (Mustela),
dat tot d. halfzoolgangers in d. orde der roofdieren behoort en in geheel Europa, behalve
in Zweden en Noorwegen, on ook in N.-Azi6
leeft. Dit onaangenaam riekend dier wordt 4 a
5 dM. lang, behalve een staart v. 15 cM., is
bruin gekleurd met lichtbruinen snout en
ooren on zwarte pooten en schuilt in holle
boomen, houtstapels, vossenholen en gaten in
d. grond, zelfs wel in stallen en schuren. Hij
klimt niet zoo gemakkelijk als d. marter, is
ook niet zoo stout on doodt niet uit moordlust.
d. Bonzing leeft voorn. v. hoenders, eieren en
veldmuizen, maar neemt in dagen v. gebrek
ook kikvorschen en slakken voor lief; soms
werpt hij d. bijenkorven om, ten einde d.
honig machtig te worden. d. Bonzings zijn
bijna voortdurend in beweging, zeer scherp
v. gehoor, bijzonder listig en verbazend taai
v. leven. Tegen 't einde v. Februari is hun
bronstijd en dan bevechten zij elk. met groot
geschreeuw; na acht weken drachts werpt 't
wijfje 4 a 6 jongen. Men vangt d. bonzings
wegens 't nadeel, dat zij a. menagerieen on eendenkooien doen, in vallen on knippen; d. pels
is slechts bruikbaar in December en Januari
en d. stank, die er zeer lang aan blijft, maakt,
dat die weinig waarde heeft.
Boog (Fr. arc, volite, Rd. Bogen, Gewolbe,
Eng. bow, vault) bet. een meetkunstig figuur
of een wapen of een bouwkunstig gewrocht.
Als meetk. figuur is d. boog een gedeelte eener
kromme lijn. Als deal v. een cirkel wordt hij
gemeten met een eenheid, gelijk aan 't 360ste
v. d. cirkel. Doze eenheid heet booggraad. d.
Rechte lijn, die d. uiteinden v. een boog vereenigt, heet koorde; 't duel v. 't platte vlak,
dat tuss. d. koorde en d. boog bevat is, heet
segment.

Als wapen is d. boog zeker bijna zoo oud
als 't menschengeslacht. d. Eerste bogen bestonden denkelijk slechts uit een veerkrachtig
stuk hout, dat door een pees boogvormig
gespannen werd on tot 't wegschieten v. puntige stokken werd aangewend. Dit was d.
hand- of flitsboog (Arcus). d. Houten boog
werd bij meer ontwikkeling vervangen door
een metalen veer (Ps. 18, vs. 35. Job 20, vs 24.)
en voorzien v. een goot of koker, waarin
men d. pijlen of ook d. steenen legde. d. Pees
werd met d. hand of door een werktuigelijke inrichting gespannen; geschiedde dit
door eon rondsel, een hefboom of een soort
windas, dan word d. boog bij 't spannen met
d. veer omlaag tuss. d. veeten vastgehouden.
Word d. pees dan losgelaten door 't wegdrukken v. een steun of tand, zoo werd daardoor
d. in d. goot geplaatste pijl voortgedreven.
Aldus ontstond d. kruis- of voetboog, die ook
wel Armborst (Lat. Arcus balistarius, Balista
manualis) heet. Men vindt d. boog reeds op d.
oudste Egyptische en A ssyrische monumenten.
d. Boogschutters waren meestal ook met een
zwaard en een klein schild bewapend. d. Pijlen
waren gewoonlijk v. veerkrachtig hout en
voorzien v. een metalen punt, soms v. een
weerhaak, van welke Homeros reeds gewaagt
(Hom. IL IV, 126, 151, 214). d. Lengte v. d. pijl
regelde zich naar die v. d. boog. Curtius spreekt
v. 2 voet lange pijlen en Suidas v. pijlen, die
een mans lengte hadden. d. Pijlen waren
meestal gevederd (Homeros IL V, 171) en wer13
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den in een koker op d. rug gedragen, zoodat
d. rechterhand d. pijlen snel kon vatten.
(Herodot. I, 126; Verg. Aen. I, 323; Gen, 27
vs. 3). d. Bogen worden v. hout of metaal
vervaardigd, d. pezen bestonden meestal uit
kameel- of paardenhaar, uit leder of darmen.
d. Scytische bogen onderscheidden zich door
een sterker kromming, zoo groot, dat die d.
gedaante der halve maan nabootsten. (Homer.
Il. IV, 124).
Bij d. Westersche volken was voorn. 't
voetvolk met d. boog gewapend ; bij d. Parthen
en gedeeltelijk bij d. Scythen ook d. ruiterij;
en d. Grieken, die d. boog v. deze volken
overnamen, schijnen in navolging daarvan,
insgelijks een deel der ruiters daarmede gewapend to hebben; vandaar dat d. Grieksche
boogschutters ook wel Scythen genoemd
worden. (Diodor XIX, 30. Livius XXXV, 18,
19). Zij deden d. dienst der tegenw. tirailleurs.
Ook d. boogschutters der Grieken behoorden
tot d. lichte troepen. (Livius XXXVII, 38;
Curtius V. 4). Wij1 echter d. Grieken zelf d.
boog hanteerden, d. Cretenzen uitgezonderd, (Pausan. I. 23), moeten door hunne boogschutters, waarvan Xenophon en Thucydides
gewagen, huurlingen verstaan worden, die in
d. Grieksche legers dienden. Hoewel Dionysius
reeds v. d. boog bij d. Romeinen spreekt, was
dit wapen bij hen in d. eerste tijden niet zeer
algemeen, evenmin bij d. Germanen, die weinig
ijzer hadden. d. Batavieren schijnen zeer behendige boogschutters geweest te zijn.
Bij d. Arabieren en Turken stond d. boog
hoog aangeschreven; d. Koran heiligde dit
wapen. Vele verbeteringen maakten allengs
d. boog tot een voor d. toenmalige oorlogskunst geducht wapen. d. Westersche volken
kenden eerst alleen d. handboog. d. Turken
leerden hun door d. kruistochten d. veel krachtiger kruis- of voetboog gebruiken. Toen schijnt
d. boog een hoofdwapen geweest te zijn; d.
schrijvers v. dien tijd verhalen proeven v. behendigheid, die a. 't fabelachtige grenzen, zooals 't gelijktijdig doorschieten v. twee vogels
met een pijl, of 't treffen v. een korten strik,
waarmede twee vliegende vogels verbonden
waren. 't Spannen v. d. kruisboog schijnt
echter een bezwaar geweest to zijn wegens
't tijdverlies en wij vinden verhalen v. veldslagen, waarin d. voetboogschutters hun wapen als knots gebruikten (Zie Louis Napoleon
„Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie").
Volgens d. abt Suger zou d. voetboog reeds
onder Lodewijk d. Dikke, grootvader v. Filips
Augustus, bekend en veel gebruikt zijn, doch
dit verminderde gedurende eenigen tijd, toen
paus Innocentius II in 1139 dit wapen als
onchristelijk in d. ban deed. Toen Innocentius
III 't verbod herhaalde, bleef d. strijdlustige
wereld doof en word d. voetboog als 't voorn.
oorlogswapen algemeen gebruikt. Bij Mariguano besliste dit wapen onder Frans I d. slag.
Vooral schijnen d. Engelsche boogschutters
boven alle anderen to hebben uitgemunt, zoowel door juist tretren als door vaardig schieten.
Hunne pijlen waren nog doodelijk op 200 M.
afstand, zij droegen er 24 in d. koker en konden
er 10 a 12 in een minuut afschieten.
Bij d. invoering der vuurwapenen verdween
d. boog als oorlogswapen bij d. beschaafde
volken. d. Boog behoort thans tot d. geschiedenis als oorlogswapen, maar leeft nog voort
in d. schuttersgilden en vereenigingen, waar
't schieten met d. edelen handboog als verlustiging beoefend wordt. Goede handbogen wor•
den te Eindhoven en Breda vervaardigd, goede
pijlen to Tilburg. d. Handbogen zijn meest uit
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Oost-Intlische houtsoorten vervaardigd, d.
len v. cederhout of v. licht inlandsch hout; zij,
hebben hoornen of metalen punten en zijn,
a. 't achtereinde volgens d. lengte v. drie vederen voorzien, waartoe pauwenveeren vooral:
geschikt zijn. d. Pezen zijn v. snaren of v..
hennep vervaardigd. d. Boog heeft ongeveer
een manslengte on d. pijlen die v. d. arm. d.
Doelen voor d. handboog is gewoonlijk 28,5
M. lang. 't Grootste getal der oude handbooggezelschappen had s. Sebastiaan tot patroon;
dat Willem Tell bij de nieuwere niet vergeten
wordt, spreekt v. zelf. Minder algemeen zijn
d. kruis- of voetboog-vereenigingen; d. inrichting dezer bogen is verschillend, d. pijlen zijn
echter veel korter dan d. boven beschrevenen,
zij dragen veel verder en hunne uitwerking
is niet zonder gevaar. s. Joris is meestal d.
patroon der voet- of kruisboogschutters.
't Is opmerkelijk, dat d. pijl, thans nog, wat
zijn gedaante betreft, als 't werptuig bij uitnemendheid beschouwd kan worden. d. Spitse
punt en geringe doorsnede maakt dien zeer
geschikt om de lucht gemakkelijker te doorklieven ; door zijn lichtheid en lengte wordt
hij door d. lucht als gedragen, terwijl d. vederen d. pijl besturen; wijkt d. pijl uit d. richting door met d. punt to dalen of to ripen,
dan ondergaan d. naar boven of naar beneden
gekeerde vederen een grooteren wederstand
der lucht en zoo brengen zij d. punt weder
in d. gegeven richting; zoo ook bij zijdelingsche afwijkingen. Gaat d. pijl volgens zijn
lengte voort, dan ontmoeten d. smalle vederen
bijna geen tegenstand, zij vertragen d. pijl
niet. Werkelijk ziet men d. pijlen ook bijna
rechte banen beschrijven. Hun beweging heeft
in lateren tijd bijgedragen om een beter inzicht
to doen verkrijgen in d. baan der zoogen.
puntkogels.
Over dit onderwerp kan men raadplegen:
Moseley „Essai on Archery"; Mason „Considerations on reviving the long Bow and Pike";
Wood „Bowman's glory" (1682); Ascham
„Toxophilus" (1545—'89).
Als bouwkunstig gewrocht is d. boog een
merkwaardige on belangrijke vinding, waartoe
sommige volken der oudheid, die reeds ontzagwekkende bouwwerken vervaardigden, nooit
gekomen zijn. Stichters v. gebouwen, die d. boog
on 't daarvan afhankelijke gewelf niet kenden,
moesten d. vensters en ingangen dekken met
waterpasse balken en d. zolderingen steeds op
zulke balklagen doen rusten of, als d. bouwmeesters niet over genoegzaam zwaar hout
konden beschikken, zooals bijv. in Egypte,
moesten d. zuilen zoo dicht bij elk. geplaatst
worden, dat d. tusschenruimte met een steen
kon worden gedekt, gelijk in Egyptische ternpels d. zoldering uit een deksteen, op vier kolommen of op twee kolommen en een muur rustend, bestaat, en er dus nergens een groote
ongebroken ruimte in deze bouwwerken voorkomt. Nimmer kan met horizontale balken een
ruimte naar willekeur overspannen worden, d.
beschikbare lengte v. 't hout of ijzer, d. nood
wendigheid om d. dikte to vergrooten, naarmate d. lengte toeneemt, beperken die, maar
d. ruimte, die door een boog en dienvolgens
door een gewelf kan overspannen worden, is
niet beperkt on d. draagkracht v. d. boog is
grooter dan die v. d. balk. Een boog wordt
opgetrokken uit door goede metselspecie verbonden wigvormige steenen, die voegen vor
men, welke in 't verlengde liggen van d. stralen des cirkels, waarvan d. boog een gedeelte
is. Elke steen zal dan volgens d. wet der
zwaartekracht trachten to dalen, maar moot
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daartoe d. aangrenzende steenen wegdrukken,
't geen niet kan, omdat deze d. andere een
gelijke drukking doen ondergaan. Alzoo voegen d. wigvormige steenen zich vaster, naarmate zij zwaar zijn of door een zwaardere
bovenlaag gedrukt worden. d. Boog en 't uit
een samenstelsel v. bogen ontstane gewelf
rusten op muren of pilaren en deze moeten
zoo stork zijn, dat zij niet alleen d. loodrechte,
maar ook d. zijdelingsche drukking v. d. overwelving kunnen dragon, want deze drukking
werkt in d. richting v. d. wigvormigen sluitsteen. Hieruit volgt, dat d. zijdelingsche drukking te starker is, naarmate d. boog een
kleiner deel v. een cirkel is (minder graden
telt). Dit heeft geleid tot d. uitvinding v. d.
spitsboog. Deze ontstaat, als men v. d. steunpunten uit cirkels beschrijft, die grooter middellijn hebben dan d. afstand tuss. deze steunpunten, zoodat d. bogen elk. snijden, eer zij
een kwartcirkel (90 0) hebben gevormd. Men
kan alzoo d. boog zoo steil maken, d. spits
zoo scherp doen zijn, als men verkiest. Wordt
een zoldering gevormd door een aantal evenwijdige bogen, dan ontstaat er een tongewelf;
dit heeft 't bezwaar, dat d. uiteinden der
bogen zoowel a. d. eene als a. d. andere zijde
in een rechte lijn komen en dus in die richting a. beperkte afmetingen gebonden zijn.
Dit bezwaar vervalt bij 't kruisgewelf, waarvan d. grondslag uit twee elkander rechthoekig snijdende bogen bestaat. Zulk een gewelf kan in zijn geheel op vier kolommen
rusten. Er zijn nog wel andere boog- en gewelf-vormen, vooral in d. Moorschen bouwstijl, in gebruik, maar deze dienen meer tot
sieraad dan tot versterking v. d. bouw.
Boole (GEORGE), gab. 2 Nov. 1815 te Lincoln, ontwikkelde zich tot een der grootste
Engelsche wiskundigen v. d. 19e eeuw. Reeds
op 24-jarigen leeftijd schreef hij „Researches on
the theory of analytical transformations".
Vijf jaar later ward met goud bekroond zijn
„General method of analysis"; in 1847 verscheen zijn „Mathematic analysis of logic" en
in 1849 ward hij hoogleeraar in d. wiskunde
te Cork. Sedert schreef hij nog scherpzinnige
wisk. verhandelingen, o. a. d. met goud bekroonde „ik.pplication of the theory of probalities to the question of the combination of testamonies or judgements". Hij overl. 8 Nov. 1864.
Boom (Lat. arbor, Eng. tree). Met dezen
naam bestempelt men in 't algemeen d. gewassen, die een houtigen, gewoonlijk vertakten stam en wortel bezitten en gedurende
een reeks v. jaren in 't leven blijven. Meer
bepaaldelijk past men 't woord boom op deze
planten toe, indien d. stam tot op zekere
hoogte boven d. grond onverdeeld blijft en
zich eerst a. d. top in takken verdeelt, zooals dit bij d. Olm, Ahorn, Populier, Linde en
zooveel andere wordt opgemerkt; zulke, wier
vertakking reeds aan of slechts weinig boven
d. grOnd begint en die daarbij in d. regel
geen aanzienlijke hoogte bereiken, heeten
heesters. Tot deze laatste behooren o. a. d.
Berberis, Roos, Aalbes en Framboos. Hoe gewettigd dit onderscheid ook schijnt, valt 't
nochtans bij een nadere beschouwing spoedig in 't oog, dat er in d. natuur geen scherpe
grans tuss. boomen on heesters bestaat,
wijl d. eerste niet alleen door kunstmatige,
maar ook door natuurlijke oorzaken tot een
heesterachtigen groei kunnen afdalen, zooals
d. woudboomen in hoog gelegen bergstreken
bewijzen. Ook zijn sommige planten in d.
gematigde luchtstreek heesters, die in d.
heete luchtstreek boomen zijn.
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Men is in d. plantkunde gewoon 't onvertakte deel v. boomachtige gewassen, voor
zoover dit zich boven d. grond verheft, stam
to noemen en d. naam v. takken of twijgen
a. d. verdeelingen v. d. 1sten of 2den rang to
geven, waarin deze zich bier of elders splitst.
Een vertakking in d. eigenlijken zin des
woords treft men alleen bij d. tweezaadlobbige planten aan; immers eindigt d. stam der
eenzaadlobbigen, waartoe o. a. d. Palmen behooren, a. d. top in een bladerkroon, zonder
dat zich eenig spoor v. takken vertoont.
Indian men d. structuur eens taks v. een
tweezaadlobbig gewas nagaat, vindt men
deze geheel in overeenstemming met die eens
stams v. gelijken leeftijd, zoodat men daaruit
gereedelijk besluiten kan, dat d. takken zelf
niet anders zijn dan jongere stammen, die
echter, omdat zij niet in d. aarde bevestigd,
maar op een ouder individu zijn ingeplant, d.
wortels missen, waarmede d. eersten 't voedsel uit d. bodem opnemen. Bij zulk een ontleedkundig onderzoek vindt men verder, dat
iedere tak of stam uit een zeker aantal elk.
omgevende en in bouw v. elk. afwijkende
lagen bestaat, die men v. buiten of met d.
namen schors, bast, hout en merg onderscheidt.
Hiervan bestaan d. eerste on d. laatste uit
louter cellen, d. bast uit vezels en 't hout
uit vezels on vaten. Daarenboven troll men
in dit laatste nog d. zoogen. mergstralen of
spiegeldraden aan, die zich op een dwarse
doorsnede als lichter gekleurde strepen of
lijnen voordoen, v. 't merg naar d. schors
loopen en uit platte, tafelvormige cellen zijn
samengesteld.
Gedurende d. groei der stammen is 't hoofdzakelijk 't hout, dat in omvang toeneemt on
wel niot zoozeer door uitzetting der eenmaal
gevormde als door 't ontstaan v. nieuwere
houtlagen, die zich ieder voorjaar tan getale
v. den (zelden v. meer) uit een laag celweefsel, vormlaag geheeten en a. d. binnenkant
v. d. bast gelegen, ontwikkelen. Men
noemt deze jaarlijks opnieuw zich vor.
mendo cilinders jaarringen of jaarkringen.
't Merg noemt a. deze toeneming in omgang
des stams geen deel on d. verdikking v. d.
bast (zie Bast) is zoo gering, dat zij in geene
aanmerking komt. d. Schors groeit wel is
waar a. haar inwendige oppervlakte aan,
maar wordt daarentegen naar buiten voortdurend afgestooten. Ook in lengte nemen d.
stam en takken der tweezaadlobbige gewassen toe en wel eveneens door 't ontstaan v.
nieuwe deelen, die zich op d. oudere inplanten. Deze nieuwe deelen noemt men in jeugdigen toestand knoppen of oogen ; men treft
die a. d. een- of meerjarige takken der boomachtige planten in menigte aan on wel of
a. hun uiteinde, als wanneer zij bij d. uitbotting meer bepaald tot 't hooger worden des
booms bijdragen, of zijdelings, in welk geval
zij 't gewas een ruimere vlucht verleenen.
Zeer verschillend v. dit alles is d. structuur
v. d. stam der OOnzaadlobbige boomen. Men
treft bier namelijk noch een eigenlijk gezegde
schors, noch een wezenlijk houtig gedeelte
met jaarkringen, noch een juist omschreven
merg of mergstralen aan; alles een gevolg v.
d. natuur en d. loop der vaatbundels, die 10
zich niet met elk. vereenigen, maar op bepaalde afstanden v. elk. blijven; 20 v. d. bladen niet rechtstreeks naar beneden, maar
naar 't middelpunt des stains loopen, om
daarna onder een bocht zich naar buiten to keeren on a. d. omtrek vast to leggen, on 30 over
hunne gansche lengte niet uit dezelfde elemen-
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ten bestaan. Doorklieft men d. stam eener
66nzaadlobbige plant overdwars, dan zal men
een aantal overal verspreide stippen (d. doorgesneden vaatbundels) zien, terwijl bij eene
overlangsche doorsnede een net v. vezels
zich vertoonen zal. Aan d. hierboven beschreven bouw der eenzaadlobbige stammen is 't
toe te schrijven, dat men er geen planken v.
zagen kan ('t zoogen. palmhout toch is niet
v. een palm, maar v. een tweezaadlobbig gewas afkomstig, Buksboom, Buxus sempervirens
L. geheeten). Bij d. bedekt bloeiende planten
ontmoet men alleen boomachtige vormen
onder d. varens (zie 't art. Boomvarens).
Niet alle boomen zijn met denzelfden grond
tevreden of kunnen zich even gemakkelijk
a. versch. klimaten gewennen. Zoo neemt d.
Den velerlei grond voor lief, maar tiert d.
Spar alleen op een zwaren, vochtigen bodem.
Zoo vindt men d. Den v. d. grenzen v. Italic
tot a. Lapland, in Frankrijk zoo wel als in
't Oosten v. Europa, in landen, waar d. wijnstok groeit zoowel als in 't Noorden v. Rusland ; terwijl d. Lorkenboom daarentegen geen
warm klimaat verdraagt en d. Picea vulgaris
Lk. in Duitschland haar grootsten wasdom
bereikt op plaatsen, die zich meer dan 1000
M. boven d. oppervlakte der zee verheffen;
d. Berk, d. Linde en d. Els bezitten een groote
verbreiding (Area, Exlensio), terwijl d. Eik en
d. Beuk vooral op laag gelegen en vochtige
plaatsen groeien; hoewel d. laatste, onder d.
beschutting v. Pijnboomen, ook in hoogere
oorden niet ontbreekt.
Sommige boomen, zooals d. Okkernoot en
d. 01m, zijn zeer gevoelig voor koude, terwijl
wader andere een zeer lage temperatuur kunnen doorstaan; zelfs d. strengste winter in
ons klimaat oefent geen nadeeligen invloed
op Pijnboomen of op d. Berk uit. Volgens
Pfeil bevriezen d. Eik en d. Beuk in Duitschland bij een langdurige sterke koude, hoewel
zij dit in Zweden niet doen. Ook te groote
warmte, vooral d. onmiddellijke werking der
zonnestralen, is voor menigen boom hoogst
nadeelig. d. Beuk verdraagt zulk een werking
niet, zonder dat zijn schors splijt en of bladert,
en jonge Beuken moeten daarom in d. schaduw gekweekt worden; Eiken, Ahorns, Esschen, Populieren en Dennen daarentegen verlangen veal licht, d. laatsten verarmen zelfs
in d. schaduw. Zooals 't met d. koude en d.
warmte gaat, is 't ook met d. vochtigheid.
Sommige boomen kunnen deze zeer goed verdragen, zooals d. Elzen en d. Wilgen, andere,
zooals d. Berken, volstrekt niet.
Om bloemen voort te brengen en een voor
kieming vatbaar zaad te vormen moet d.
boom een bepaalden leeftijd bereikt hebben,
die echter voor versch. soorten verschilt. d.
Den en d. Lorkenboom bloeien dikwerf reeds
in 't 16e jaar, Picea vulgaris Lk. zelden vOOr
't veertigste, d. Spar en d. Beuk brengen
vOOr 't vijftigste jaar geen vruchten voort.
't Meerendeel der woudboomen draagt niet
jaarlijks, zooals o. a. d. Beuk, d. Eik en Picea
vulgaris slechts eens in d. drie, ja zelfs dikwerf slechts eens in d. zeven jaar vruchten
voortbrengen. Naar d. standplaats der boomen
en naar d. soort v. grond is deze tusschenruimte langer of korter; vrij staande boomen
bloeien in d. regal menigvuldiger en rijkelijker dan op elk. gedrongene en zoo ook
bloeit d. Beuk op een goeden grond meer dan
op een slechten. d. Den en d. Spar bloeien
bijkans ieder jaar. Onze ooftboomen dragen
niet jaarlijks even stork; door een overmatige productie V. vruchten wordt d. kracht
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eens booms merkbaar verzwakt en heeft hij
tijd noodig om zich weder te herstellen. Beuken, die op een zwaren grond ver v. elk.
verwijderd voorkomen, dragen hier en daar
jaarlijks, doch niet zeldzaam is dan 't verschijnsel, dat d. vruchten geen kiembare zaden
bevatten.
Eenige boomen kunnen door stekken vermenigvuldigd worden, zooals d. Wilg en d. Populler, d. meeste andere daarentegen kunnen
alleen door zaden vermenigvuldigd worden.
't Afvallen der bladeren geschiedt bij versch.
boomen op versch. Ajden en wijzen. d. Den
behoudt d. naalden twee b, vier, d. Spar acht
twaalf jaar; ook d. Klimop , d. Maagdepalm,
d. Oleander, d. Buksboom, 't Vogellijm behouden bunne bladeren veie jaren achtereen.
Daarentegen worden die v. d. Sering, d. Ahorn,
d. Plataan, jaarlijks afgeworpen. Bij sommige boomen, zooals bij d. Eik en Taxodium,
worden ieder jaar tevens takjes afgestooten,
terwijl d. onderste takken der meeste woudboomen verloren gaan door d. schaduw, die
daarop voortdurend door d. kroon geworpen
wordt. Iedere boom doorloopt gedurende zijn
leven bepaalde tijdperken. 't Eerste tijdperk
strekt zich uit v. 't ontkiemen tot 't voortbrengen der eerste bloemen, 't tweede v. 't
voortbrengen der eerste bloemen tot 't afnemen in groei, 't derde v. dit afnemen in
groei tot d. dood des booms. Echter zijn deze
drie tijdperken niet door scherpe grenzen v.
elk. gescheiden. Zoowel 't eerste als d. beide
andere tijdperken zijn bij verschillende boomen v. verschillenden duur. Zulke, die in d.
eerste jaren zeer snel groeien, zooals d. Berk,
d. Den en d. Lorkenboom, doorloopen ook 't
eerste tijdperk zeer snel in tegenoverstelling
v. andere, die in d. beginne slechts weinig
opschieten, zooals d. Beuk, d. Eik en d. Spar.
't Afnemen in groei wordt over 't algemeen
bij snelgroeiende boomen vroeger dan bij
andere waargenomen. d. Pijnboomen bereiken
't toppunt v. hun wasdom reeds in 't 90e of
100e jaar, terwijl d. Beuk in d. regal eerst
tuss. zijn 130e en 150e en d. eik tuss. zijn
150e en 200e jaar minder dikke jaarringen begint te vormen. d. Duur v. 't laatste tijdperk
is nog onbepaalder en nog meer v. plaatselijke en toevallige omstandigheden afhankelijk dan die der twee andere. d. Lichte, snelgroeiende houtsoorten sterven doorgaans
vroeg, zooals o. a. d. Wilg en d. Populier.
Daarentegen bereikt d. Linde een hoogen
ouderdom. Bij Neustadt a. d. Kocher wordt
een nog levende Linde aangetroffen, die reeds
in 1226 bij d. herboUwing der stad bestond,
met zijn uitgespreide takken op 106 steenen
zuilen rust, een omvang v. ruim 10 M. bezit
en geschat wordt 750 jaar oud to zijn. d. Dennen worden 300 en meer jaar oud, zooals die
bij Rudolstadt bewijzen, en Sparren v. meer
dan 400 jaar zijn eveneens bekend. Voorbeelden v. 400-jarige beuken en 1000-jarige eiken
behooren niet tot d. zeldzaamheden; in 't
graafschap Kent groeien op 't kerkhof v.
Braburn Taxisboomen, wier ouderdom op 3000
jaar geschat wordt. In 't art. Apenbroodboom
ward reeds v. d. verbazend hoogen leeftijd
v. dit gewas gesproken, door Adanson op
ongeveer 6000 jaar berekend. In Californi
erlangt d. Wellingtonia gigantea 10 M. middellijn, 100 M. hoogte on een ouderdom v. 3000
jaar. Ook d. Eucalyptussen in Australia hebben ontzagwekkende afmetingen; zoo bereikt
d, Australische gomboom (Eucalyptus globolos) op v. Diemensland een omvang v. 26
M. en een hoogte v. 100 M.
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d. Boomen nemen, evenals alle organische
wezens, met d. ouderdom in krachten af, een
gevolg v. onophoudelijk wederkeerende, door
uitwendige en dikwerf onvermijdelijke invloeden veroorzaakte stoornissen. 't Levensproces
wordt vertraagd, d. organen houden eindelijk
op te werken en d. dood treedt in. Boomen
en vooral groote verzamelingen v. boomen
hebben grooten invloed op hun omgeving.
Door hun schaduw verdringen zij d. meeste
andere plantensoorten, maar bevorderen zij
d. ontwikkeling v. mossen, zwamrnen en woekerplanten. Zij verschaffen verblijf en ten
deele voedsel a. een groote menigte.,hoogere
en lagere diersoorten. Ten bate v. 't gansche
dierenrijk wordt door d. boomen eon groote
hoeveelheid koolzuur opgenomen en zuurstof
vrijgemaakt. Groote bosschen beschutten d.
daarachter gelegen landstreken tegen ongunstige winden en vormen door hunne uitdamping zooveel vocht, dat d. daaruit ontstane
regens d. geheelen omtrek door besproeiing
vruchtbaar maken. Vandaar dat 't in boomlooze streken zelden regent en dat d. uitroeiing v. bosschen 't klimaat ruwer en ongestadiger maakt en d. aangrenzende vruchtgevende akkers in dorre velden verandert.
Eindelijk ontstaat door 't afvallend loof een
rijke humuslaag, reden waarom d. ontginning
v. woeste gronden veelal wordt aangevangen
met d. aanplant v. boomen, ten onzent voorn.
v. dennen en berken.
't Woord boom heeft nog veel andere beteekenissen, ofschoon die, d. samentrekking boom
(v. bodem) uitgezonderd, toch v. 't begrip boom
(arbor) afgeleid zijn. Zoo hebben wij d. boom
als schippersboom, disselboom, meetroede, pols
(Fr. limon en Limon, Hd. Stange, Eng pole); d.
boom als slagboom of sluitboom (Fr. barriers,
Hd, Schlagbaum, Eng. barrier) en d. boom als
draagboom (Fr. joug, Hd. Tragbaum, Eng. yoke).
Boom (HARM), geb. 1 Dec. 1810 te Gramsbergen, schoolopziener to Assen en redacteur
v. d. Asser-courant, is d. schrijver v. „Een
Drentsch gemeente-assessor met zijn twee
neven op reis naar Amsterdam" (met A. L.
LESTURGEON, 2e dr. 1853); „Wandelingen in en
om Zwolle, door een neef v. d. Drents. assessor" (1846) en „Mijn reisportefeuille, of omzwervingen door Overijsel door een neef v.
d. Drents. assessor" (1847).
Boomkamp (GIJSBERT), een geschiedvorscher en oudheidkundige, geb. to Alkmaar en
overl. 11 Juli 1755, gaf in 't licht: „Aanmerkingen over Alkmaars stederecht" (1741);
„Beschrijving v. Egmond aan Zee" (1743) on
„Alkmaar en deszelfs geschiedenissen" (1747).
Boomkikvorseh. d. Boomvorschen vormen een familie v. d. orde der vorschen (Batrachii) onder d. amphibien; zij onderscheiden zich door d. breede schijfjes a. 't eind
hunner vingers, door hun leven op boomen en door d. kleinheid v. hun zwemvlies.
d. Soorten zijn zeer talrijk en komen voornamelijk in d. warmere gewesten voor; meer
dan d. helft der thans bekende soorten behoort in d. Nieuwe wereld thuis. d. Gewone
of Europeesche. ook in Gelderland voorkomende, boomkikvorsch (Hyla arborea, L.)
is een klein dier, v. boven fraai groen, a. d.
onderzijde -Tull wit met een gale on zwarte
streep in d. zijde; na d. paring helt d. kleur
naar 't bruine over en wordt zelfs geheel
bruin, tot zij na een paar vervellingen, die
om d. 14 dagen geschieden, weder groen en
wit wordt. Zij houden zich des zomers meest
op boomen en heesters op en hangen met 't
hoofd naar beneden; zij voeden zich met in-
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secten. d. Mannetjes kwaken sterk tegen 't
invallen v. regen ; zij hebben een zak onder
a. d. keel, die zich bij 't schreeuwen uitzet ;
hun geschreeuw heeft iets van 't geluid v.
d. ekster. Sommige landlieden houden boomkikvorschen als regenvoorspellers in glazen
met water en een laddertje ; men zegt, dat zij
daarin acht jaar leven kunnen. In d. natuurstaat verbergen zij zich 's winters in 't slijk.
Tegen 't eind v. April komen zij dan weder
to voorschijn, d. wijfjes eenige dagen later
dan d. mannetjes. 't Mannetje heeft geen zwarte
kussentjes a. d. voorpooten. Reeds in d. tweeds
week v. Mei komen d. jongen uit; tegen 't
eind v. Juni komen bij deze d. achterpooten
to voorschijn, een maand later d. voorpooten,
altijd d. rechter 't eerst. In Aug. verliezen zij
d. staart en kruipen zij uit 't water om op
boomen to leven. Zij kwaken eerst, als zij vier
jaar oud zijn.
13oomkruipertje
(Certhia familiaris L.)
heat een vogeltje, behoorende tot d. orde der
muschachtige of zangvogels en zich onderscheidende door een vrij langen, gebogen en
dunnen snavel, een kraakbeenige tong en stijve
afgeknotte staartvederen, waarop het rusten
kan bij 't klimmen. Doze kleine levendige
vogeltjes hebben d. borst on buik wit, d.
staart bruin, d. vleugels bruin met geelachtig
witte on roods vlekken, en een witte streep
boven en achter d. oogen. Zij leven in geheel
Europa en in N.-Azie in bosschen en tuinen,
waarin zij tegen d. boomen opklimmen om
in d. spleten der stammen rupsen, spinnen,
wantsen on andere insecten met hunne eieren
op te sporen. 's Winters ziet men ze meest
op d. knotwilgen, in wier molm zij allerlei
dieren aantreffen. Zij klimmen altijd v. onder
naar boven, nimmer omgekeerd gelijk d. specht
doet, wiens teenen een hiertoe ingerichten
stand hebben. Zij zijn weinig sehuw en zeer
nuttig in d. boomgaarden. Hun nest maken
zij, evenals d. spechten, in holle boomen v.
mos, vederen en Karen; zij leggen tweemaal
6 a 9 eieren, met bruine vlekjes besprenkeld,
en broeien 14 dagen.
Booms (GER. PETR.), geb. 29 Oct. 1822 to
Maastricht, trad in militairen dienst, klom
snel in rang op, streed in 1851 met d. Franschen
in Algeri8 tegen Klein-Kabyli8, ward in 1871
minister v. Oorlog, maar moest wegens ziekte
deze waardigheid spoedig nederleggen. Hij
bekleedde daarna d. rang v. generaal-majoor.
Behalve een werk in d. Fransche taal over
d. oorlog op Bali en opstellen in periodieke
geschriften, gaf hij in 't licht: „Veldtocht tegen
Klein-Kabyli8" (1852); „Oostenrijk en ZuidDuitschland in d. oorlog v.1866 tegen Pruisen"
(1867) en „Kissinger; episode uit d. oorlog v.
1866" (1870).
Boomuil, Zie Uil.
Boomvalk, Zie Valk.
Boomvarens noemt men zulke varens,
die in tegenoverstelling v. d. meeste onder
deze plantengroep gerangschikte en v. een
onderaardschen of half-onderaardschen wortelstok voorziene varens een boomachtigen stam
voortbrengen, welke dikwerf een hoogte v. 15
a 20 M. bereikt. Daze varens behooren hoofdzakelijk tot d. familie der Polypodiaceen en
tot d. geslachten: Thyrsopteris , Hemitelia, Alsophila, Cyathea en Mattonia ; enkele vindt
men ook onder d. Marattiace0i, zooals Angiopteris erecta HOFFM., die op d. Zuidzeeeilanden wart. d. Tot d. Polypodiace6n behoorende boomvarens leven in vochtige bosschen tuss. d. Keerkringen. In d. voorwereld
waren boomvarens menigvuldig en groot, zoo-
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als d. afdruksels der bladeren in d.steenkoolformate en d. uitgegravene stammen bewijzen.
Boomwol, Zie Katoen.
Boon, als vrucht in 't Fr. feve, in 't Eng.
Bean geheeten, wordt als plantennaam toegepast op zeker aantal veldgewassen, die tot
d. groote familie der Leguminosen (peulvruchten) en meer bepaald tot d. groep der Papilionaceen (vlinderbloemigen) behooren. Aan 't
hoofd v. dit aantal staan twee algemeen gebruikte soorten: d. tuinboon, ook wel groote
of roomsche boon (Fick Faba L.) geheeten, en
d. snijboon (Phaseolus vulgaris L.), v. welke
beide, vooral v. d. laatste, een groote menigte
verscheidenheden bestaan. d. Tuinboon, die v.
d. grenzen v. Perzil, nabij d. Kaspische zee,
afkomstig is en in Juni, Juli en Aug. bloeit,
is een eenjarig gewas met een rechtstandigen
stengel, 2-3 pa rig gevinde, in een weeke
punt uitloopende bladeren, groote, eironde of
half-pijlvormige, bijkans gaafrandige steunblaadjes, in d. bladoksels zittende 2-4 bloemige bloemtrossen, witte, op d. vleugel zwartgevlekte bloemen, bijna rolronde, half sponshalf leerachtige en donsachtig behaarde peulen en groote, tamelijk platte, grijze, groene,
blauwe of donkerroode zaden. Dit gewas wordt
door bijna geheel Europa, vooral in Engeland,
in 't groot verbouwd; d. onrijpe zaden behooren ook bij ons to lande tot d. geliefkoosde spijzen en d. hulzen worden door 't
vee gaarne gegeten. Een verscheidenheid v.
d. gewone tuinboon is d. paardeboon (Vicia
Faba 13. equine), met kleinere peulen, taaie
hulzen en kleinere rolronde zaden, die door
d. mingegoeden gegeten, maar ook, tot meel
vermalen, als paardenvoeder gebezigd worden.
d. Duivenboonen zijn afkomstig v. Vicia sativa L. d. Snijboon (Phaseolus vulgaris L.) is
waarschijnlijk uit India tot ons overgebracht.
Zij bloeit in dezelfde maanden als d. tuinboon en is een eenjarig gewas met gevinddrietallige bladeren, tot trossen vereenigde,
witte of paarse, door 't blad in grootte overtroffen bloemen en neerhangende, rechte,
gladde en platte peulen. d. Stengel is nu eons
hoog en windend (Phaseolus volubilis AUCT.),
dan weder dwergachtig en rechtstandig (Ph.
nanus L.). Beide ondersoorten bevatten weder
een groot aantal (Metzger telt er 70) grootendeels v. d. groeiplaatsen afhankelijke verscheidenheden. d. Prinse-, prinsesse- of sla-boon
is er een van. Van d. snijboonen worden zoowel d. hulzen als d. zaden in onrijpen toestand gegeten en ingemaakt. d. Rijpe zaden
zijn onder d. naam v. witte boonen bekend. d.
Pronkboon of molboon (Phaseolus multiflorus L.),
die v. Amerika afkomstig is, onderscheidt
zich v. d. snijboon door langer gesteelte, hoogroode of witte bloemen, sikkelvormig gekromde, ruw behaarde peulen en bont gekleurde zaden. Daze soort wordt meest als
sierplant gekweekt, om pri6elen on heiningen
to bedekken. Wijl d. rijpe zaden v. alle soorten v. boonen een groote hoeveelheid zetmeel
bevatten, zijn zij zeer voedzaam, maar dikwijls
moeilijk verteerbaar. Nochtans worden zij door
d. arbeidende klasse, vooral des winters, veel
genuttigd. Tevens zijn zij een zeer geschikt
proviand-artikel voor schepen, legers on vestingen. Graanakkers worden wel tot afwisseling met boonen beplant.
Boon Mesch (VAN DER) is d. naam v. drie
broeders uit Delft, die alien grooten dienst a.
d. wetenschap hebben bewezen. d. Oudste,
ADRIANUS LEONARDUS V. D. B. B., geb. 29 Sept.
1793, studeerde to Leiden in d. godgeleerdheid
onder Borger, Wyttenbach en van der Palm
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on was tot 1835 predikant to Leeuwarden. Hij
bedankte voor 't hem aangeboden hoogleeraarsambt to Franeker en to Groningen on leefde
verder alleen voor d. letteren. Hij overl. 10
Apr. 1852. — HENDRIK CAREL V. D. B. Af., geb.
6 Apr. 1795, studeerde insgelijks a. d. hooge
school to Leiden en onderscheidde zich door
zijn grondige studi6n in d. oude talen, scheikunde, nat. hist. on geneeskunde, zoodat hem
viermaal d. bekroning v. prijsgeschriften ten
deal vial. Hij word in 1820 na d. verdediging
v. 't proefschrift „De Granite" tot doctor in
d. wis- on natuurk. on in 1821 tot doctor in
d. geneesk. bevorderd na 't schrijven v. zijn
Dissertatio de nervo sympathico magno".
iij begon zijn wetensch. loopbaan met d.
tijdelijke vervulling v. d. leerstoel voor d.
scheikunde a. d. hoogeschool to Leiden gedurende d. afwezigheid V. d. nog op Java vertoevenden hoogl. Reinwarth en ward benoemd
tot hoogl. der scheikunde a. 't Athenaeum
illustre to Amsterdam in 1823. Hij muntte
daar uit door zijn kennis on gaaf v. modedeeling, maar overl. reeds 19 Juni 1831 a. een
borstkwaal. — d. Jongste broader, A. H. V. D.
BOON MESCH, ward hoogl. in d. scheikunde to
Leiden en overl. in 1873.
Boon van Engelant (coRNELis), geb. to
Rotterdam in 1680 en overl. omstr. 1750 als
baljuw v. Heenvliet, schreef eenige dichtwerken, o. a. „Heidensche grootmoedigheden"
(1704); „Gedichten on tooneelpazie" (2 din,
1724), waarin vijf treurspelen voorkomen, en
vertaalde uit 't Ital. Tasso's herdersspel „Amintas" (1722).
Boone (FELIX MARIE ALF.), geb. 8 Mrt 1821
to Gent, boekdrukkor on hoofdredacteur v. 't
Gentsche vrijzinnige blad „d. Broederrnin",
schreef o. a. „d. Schoone vrouw v. 't veldbal"
(1818); 't bekroonde hist. drama „Zannequin"
(1848); „Bergenkruize" (1849); „d. Arme jongen" (1850) en „d. Tooverdrank" (1870). Hij
overl. 31 Dec. 1870.
Boonen (ARNOLD), in 1669 uit een aanzienlijk geslacht gob., overl. in 1729 en was een
bekwaam portretschilder. Hij was leerling v.
A. Verbius, later gedurende zes jaar v. G.
Schalken, in wiens manier hij onderwerpen,
bij kaarslicht voorgesteld, schilderde, waarvan een schilderij, „Een bij 't licht v. een
flambouw lezend wijsgeer", in 't Muse° Napoleon was. Hij vervaardigde portretten v. prins
Willem Frederik Hendrik Friso, Czaar Peter
d. Groote, d. Hertog v. Marlborough, en op
zijn talrijke reizen die v. eenige Duitsche
vorsten. Hij had een aangenaarn koloriet, een
bevallige manier on wist a. d. portretten eon
treffende gelijkenis to geven. Na zijn terugkomst zette hij zich to Amsterdam neder,
schilderde er portretten v. burgemeesters,
regenten en regentessen v. weeshuizen, v. 't
spinhuis en v. 't leprozenhuis. Te Dordrecht
vervaardigde hij voor d. munt een groote
schilderij met wel twintig afbeeldsels. In 't
museum Boymans vindt men twee schilderijen v. dezen meester, „'t Portret van een
deftig gekleed hoer" on „Een bejaard lezend
man a. een tafel gezeten". Hij heeft ook teekeningen vervaardigd en veel zijner portretten
zijn gegraveerd. Zijn zoon KASPER B. V, as insgelijks portretschilder, doch bereikte d. bekwaamheid zijns vaders niet. Zijn broader en
leerling, JASPER B., die, in 1677 to Dordrecht
geb., insgelijks in 1729 overl., bezat meer
talent. Daze schilderde vele portretten, naar
welke Folkema, Van Gunst en J. C. Philips
gegraveerd hebben.
Boonenkruid (Satureja hortensis L.) is

BOO.

199

een tot d. nat. fam. der Labiaten behoorende
6enjarige plant met een kruidachtigen, rechtstandigen, 2 a 3 dM. hoogen, zeer vertakten
en ruw behaarden stengel, kort gesteelde,
iijn-lancetvormige, spitse, ongewapende, gaafrandige, beiderzijds v. kliertjes voorziene en
daardoor gestippelde bladeren en okselstandige, tot vijfbloemige bijschermen vereenigde,
kleine, paarse of witte tweelippige bloemen,
wier onderlip a. d. voet paars gestippeld is.
Zij komt op zandige plaatsen v. Zuid-Europa
en in 't Oosten in 't wild voor en bloeit in
Jun, Aug. en Sept. Bij ons wordt zij verbouwd en als toekruid gegeten.
Boonzajer (coRNELIs), gab. 21 Sept. 1754
to Arnhem, studeerde in d. letteren en in d.
rechtsgeleerdheid te Franeker onder d. hoogl.
Wigeri, Cannegieter en Alma, promoveerde
in 1778 met een verhandeling „De crimine
Polygamiae ex Jure civili", werci in 1777 advocaat voor 't Hof V. Holland, in 1778 conrector on in 1780 rector der Latijnsche school
te Gorinchem. Hij deed daar zijn intrede met
een oratie „De optimi studiosi officio" en beof
arbeidde een uitg. v. d. der
Duytschlender", v. G. Van der Schueren, in
1475 bij Arnold then Hornen te Keulen ge-drukt. Van dit woordenboek, een tegenhanger
v. dat v. C. Kiliaan, waren in ons land slechts
twee afdrukken; 't was juist ter perse, toen
-een vroegtijdige dood op 8 Jan. 1792 BooNZAJER 't nazien der proeven en d. rangschikking v. d. 3 dln letterk. aantt. belette; ten
gevolge hiervan en v. d. tijdsomstandigheden
verscheen eerst in 1804 te Leiden in eon deel
d. tekst v. 't Duitsche gedeelte zonder d. aantt.,
doch met een zeer uitgewerkte taalk. voor•
rede v. J. A. Clignett.
.Boophane is d. naam v. een plantengesl.
uit d. fam. der Amaryllideen. Hiertoe behooren bolgewassen met sierlijke, buisvormige
bloemen, die een zes-deeligen rand hebben.
Zij behooren thuis in Oost- en Zuid-Afrika,
maar worden bij ons in d. warme kas in potten gekweekt en behoeven dan veel water.
d. Prachtigste soorten zijn B. Ciliaris Herb.
,(door Linnaeus Haemanthus ciliaris gen.), die
langzaam groeit en eindelijk een bloemscherm
met 100 a 200 scharlakenroode bloemen draagt
en B. toxicaria Herb., die vleeschkleurige,
tot een scherm vereenigde bloemen heeft en
in d. bol een sap bevat, waarmede d. Bosjesmans hun pijlen vergiftigen.
Boor (Fr.vilebrequin, vrille, Eng. gimlet, wimble) heat een stalen werktuig. dienende tot 't
maken v. gaten, zoowel in 't klein, gelijk d. timmerman behoeft om spijkers in te kunnen drijven, als in 't groot, om boomstammen uit to
hollen tot pompbuizen, om in 't gesteente diepe
gaten te verkrijgen, waarin kokers met kruit
of dynamiet worden gebracht, die d. rots
doen springen, of geweerloopen en kanonnen
nit to hollen en 't binnenvlak glad to maken
of spiraalvormig to groeven. Met boren v.
hard staal worden door een zeer snelle rondwenteling zelfs d. meest broze en harde stoffen doorpriemd; er zijn boren, die microscopisch kleine gaten maken en centerboren, die
schijven v. eenige decimeters middellijn uitsnijden. 't Hoofddeel v. d. boor is een stalen
staaf met een spiraalsgewijze sleuf, die in
een scherprandig en gepunt schuinsch blad
eindigt. Om deze to doen rondwentelen gebruikt men een eenvoudigen hef boom (bij d.
handboor) of een als een zwengel uitgebogen
houten handvat, dat draaien kan in eon knop,
waarop d. workman drukt (bij d. gewone
timmermansboor) of een meermalen om d.
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boor gewonden snaar (bij d. drilboor) of ook
d. kracht v. d. stoom.
Boord bet. in 't algemeen rand of kant,
meer bijzonder d. rand v. een schip on overdrachtelijk 't schip zelf. Van d. achter- naar
d. voorsteven gaande, heeft men rechts stuurboord on links bakboord.
Boorhaunpoor of Boerhanpoer is
een stad met 30 000 inw. in 't Britsch-Indisch
presidentschap Bengalen op d. rechter-oever
v. d. Tapti. Eertijds was deze stad d. residentie der koningen v. Kandsjeh, wier versterkt
paleis nog bestaat. Er zijn fraaie woningen,
goede waterleidingen en in d. nabijheid bouwvallen v. Mohammedaansche moskeen.
Boorkevers (Ptinida) vormen een gesl.
v. d. orde der schildvleugelige insecten. Zij
zijn alle zeer klein, zelden langer dan een
halven centimeter en hebben 9- a 11-ledige
sprieten, een halsschild, dat zich op d. kop
uitstrekt, tarsen met vijf geledingen en dekschilden over 't geheele achterlijf. Daze diertjes zijn zeer schadelijk, omdat hunne larven
't hout, zoowel 't hout voer d. huizen- en
scheepsbouw als 't kostbaarste werkhout,
met een menigte gaatjes doorboren. d. Meest
voorkomende soorten zijn: d. Kamboorder (Ptilinus pectinicornis), waarvan d. larva langer
dan een jaar 't hout doorboort, eer zij volkomen insect wordt; d. Klopkever (Anobium),
die bij voorkeur oude meubelen aantast,
'tgeon 't best belet wordt door 't hout to
vernissen of met sublimaat to bestrijken,
omdat d. eieren op 't hout worden gelegd; 't
Dood-tikkertje (Anobium pertinax), dat zeldzamer voorkomt en waarbij 't, door bijgeloovigen gevreesd, tikken wordt gehoord, doordat 't mannetje met d. harden kop tegen 't
hout slaat om 't wijfje to lokken en d.
Gewone boorkever (Ptinus fur), die in eetwaren,
boeken, bekleede meubelen on pelterijen huist,
on 't best verdreven wordt, door deze artikelen goad droog to houden of in d. nabijheid
vochtig linnen to plaatsen en d. daarop azende
kevers to dooden.
Boorschelpdieren
zijn tweeschalige
weekdieren, die zich met 't voorlijf een gat
in d. waterbodem del ven en a. 't achterlijf
ademhalingsbuizen hebben, die steeds in
gerneenschap met 't water blijven. Zij hebben
a. d. voet on a. d. mantelzoom een groot aantal scherpgerande en gepunte uitsteekseltjes,
uiterst fijn, maar die to zamen dienst doen
als een rasp of vijl. Door een gestadige schroefvormige beweging hollen zij zich in krijt,
kalk, hout, koraal, lei on zelfs graniet een
boorgat uit, waaruit zij zich niet kunnen losmaken, hoewel d. ademhalingsbuis zich in 't
water bewegen kan. Tot deze weekdieren
behooren: zoetwatermosselen (anodonta on unio),
panopaea, carpium, solen, d. familie der steenboorders (lithophaga) en die der knotsschelpdieren (clavagellida), maar inzonderheid d.
zoo gevreesde paalwormen (pholadida). d. In
alle zee6n voorkomende Gewone paalworm
(Teredo navalis) vernielt dukdalven, d. ingeheide Palen der havenhoofden, houten waterkeeringen, zeebrekers, houten schepen ; eons
was dit zelfs d. ondergang v. een geheele
Russische vloot. 't Is gebleken, dat een voortdurende zoetwaterstroom doze dieren verdrijft; waar dit middel niet kan aangewend
worden, moot men 't hout creosoteeren of
geheel met spijkers met a. elk. sluitende
groote zeszijdige koppen beslaan.
Boorts, in Overijsel en ook elders bort of
boort gen., is een ziekte, in midden-Europa
voorkomend. d. Verschijnselen zijn aanhou-
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dend braken en stoelgang v. dunne galachtige,
ook v. waterige stollen; dikwijls gaat er
kramp mede gepaard, die soms zeer hevig
kan wezen. d. Lijder is ingezonken, d. stem
heesch. d. Ziekte heeft dus veel overeenkomst
met d. Aziatische cholera (zie Cholera) en
wordt in d. geneeskunde cholera nostras of
Europaea genoemd. Maar terwijl d. Aziatische
cholera d. helft en in sommige epidemieen
twee derden der aangetasten doet bezwijken,
is 't zeldzaam, dat iemand a. d. boorts sterft,
In d. Aziatische cholera hebben d. verschijnselen ook een grootere hevigheid en is d. bloodsomloop zoo gestremd, dat men dikwijls d. poll
niet voelen kan. Echter zijn er gevallen v.
boorts, die nauwelijks v. cholera Asiatica onderscheiden kunnen worden. d. Behandeling
v. d. boorts is meestal zeer eenvoudig. Dikwijls redt d. natuur zichzelf, d. verschijnselen
wijken en houden na vier-en-twintig of zesen-dertig uur, vaak nog spoediger,. op. Soms
kan 't noodig wezen een ruime. gift Laudanum toe to dienen, die dan ook als specifiek
werkt. Opmerkelijk is 't, dat dit middel bij d.
A ziatische cholera zelden iets vermag.
Boot (Fr. esquif, nacelle, canot; Hd. Kahn,
Boot; Eng. boat, yawl) heet oorspronkelijk een
-klein open vaartuig, dat geroeid word; later
kregen ook kleine zeilvaartuigen, die een
of twee zeilen hadden, dezen naam; nog algemeener worden d. vaartuigen, die a. boord
v. groote schepen zijn om gemeenschap met
d. wal to hebben of om bij verongelukking
v. 't schip tot reddingsmiddel to dienen, aldus
genoemd en tegenw. heeten bij voorkeur d.
zeer groote zeeschepen booten, zooals pakketbooten, stoombooten en oceaanbooten.
Boot (GERHARD), een Nederl. geneesheer,
to Gorinchem in 1604 geb., word in 1630 lijfarts v. Koning Karel I v. Engeland. Toen
daze in 1649 werd onthoofd, week BOOT naar
Dublin, waar hij in 1650 stierf. Hij dichtte
Nederl. on Lat. verzen.
Boot (wILLEM) was een dapper strijder uit
d. oorlog tegen Frankrijk v. 1672. RABENHAUPT had hem bij 't beleg v. Grave opge.
dragen a. 't hoofd v. 180 man 't eilandje
IVIiddelweert in d. Maas to bezetten. Daar
werd hij op 15 Juli 1674 door d. gouverneur
v. Grave, CHAMILLY, met groote overmacht
aangevallen. Hij hield stand tot hij zelf en
bijna al zijn officieren gewond waren, on Terliet toen 't eiland zonder verder verlies to
lijden, terwijl menig vijand 't leven had verloren.
Boot (Tom coRN•), geb. 30 Juli 1761 to Leur
bij Breda, studeerde in d. theologie on overl.
als predikant to Arnhem 9 Juli 1834. Hij was
een goed dichter; 't 1680 der Evang. gez. „Op
den Oogst" is v. hem, zijn „Opwekking v.
Lazarus" (1785) en , Lof der weldadigheid"
werden door 't Haagsch genootschap bekroond.
Eenige zijner gedichten zijn opgenomen in
I. A. Nijhoff's „Geldersche Arcadia".
.Bootes. Volgens d. myth. vond Philomelos, d. zoon v. Ceres en Jason, door zijn brooder Plutus v. zijn goederen beroofd, d. ploeg
uit, waarvoor hij twee ossen spande, om 't
land om to werken. Ter belooning plaatste
Ceres hem met ossen en ploeg, onder d. naam
v. Bootes, a. d. sterrenhemel. Dit sterrenbeeld,
ook Berenvoerder genoemd, schittert tuss. 202.
en 233° rechte klimming en tuss. 6° en 55°
N.-decl. In dit beeld fonkelt Arcturus als een
ster v. d. eerste grootte.
Booth (JonN), geb. 19 Nov. 1800 to Altona
bij Hamburg en overl. 14 Sept. 1847, was een
bekwaam boomkweeker en verdienstelijk
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plantenkenner. Hij legde zich voorn. toe op
't veredelen v. ooftboomen uit zaad en schreef
behalve een bekroonde verhandeling over
immergroene heesters: „Ueber Kiefern and
Tannen-arten" (1837) en „Notizen -Her exotische Forstbaume" (1843).
Booth (EDWIN), geb. to Nottingham in
1829, werd predikant bij d. Wesleyaansche
methodisten on wist door zijn populaire welsprekendheid vele boetvaardigen tot bekeering to wekken. Hij verzocht a. zijn kerkgenootschap verlof dit bekeeringswerk ook als
straatprediker to verrichten en, toen dit geweigerd werd, scheidde hij zich of en richtte
hij in 1865 met zijn rijkbegaafde vrouw d.
Salvations army ('t Heilsleger) op. Dit zendingsverbond is geheel op militaire wijze georganiseerd, naar men zegt, zou generaal
Wolseley hiertoe met zijn voorlichting hebben bijgestaan. BOOTH is generaal, d. bekeerlingen z heils-soldaten en hunne leiders en
predikers zijn officieren v. allerlei rang. d.
Salvations army heeft korpsen in alle landen
v. Europa en hoofdkwartieren in alle werelddeelen. BOOTH verheft er zich op, dat hij na
een 25-jarige werkzaamheid meer bekeerlingen tot 't Christendom heeft gebracht dan
alle Zendingsgenootschappen to zamen gedurende hun gansche bestaan. Door optochten
met vaandels en muziek, door godsdienstige
liederen op yolks- on opera-wijzen, door schitterende reclame boeien d. officieren d. grofzinnelijke menigte; door korte, dweepachtige,
populaire toespraken wekken zij zoogen. revivals, oogenblikkelijke, hartstochtolijke schuldbelijdenissen on bekeeringen, maar d. echtgenoote V. BOOTH, die in Oct. 1890 overl., een
goede opvoeding genoten had, een welluidende
stem bezat en in hooge mate over d. gave
der welsprekendheid beschikte, boeide een
meer beschaafd publiek en wist a,anzienlijke
on gegoede personen voor d. belangen v. 't
Heilsleger to winnen, zoodat 't groote kapitalen en inkomsten heeft.
Boothia Felix is een schiereiland a. d.
N.-0-kust v. N.-Amerika, dat zich tot 72° N.B. in
d. IJszee uitstrekt. Aan d. Oostzijde is d.
golf v. Boothia, a. d. N.-zijde d. Billotstraat
on d. Franklinstraat on a. d. W.-zijde d. Rossstraat. 't Is bijna geheel een gletscher, waar
d. thermometer zelden boven 't vriespunt,
gemiddeld 15° C. daar beneden staat. John
Ross ontdekte het v. 1829 t. 1833 on vond
er d. magnetische Noordpool op 70° 5' 17" NB.
on 96°46' 45' W.L. v. Greenwich.
Bootle-cum-.Linacre is een bedrijvige
handelsstad met bijna 30 000 inw. in 't Eng.
graafs. Lancaster, a. d. rechter-oever v. d.
Mersey, a. een kruispunt v. spoorwegen on a. 't
Kanaal v. Liverpool n. Leeds. Er zijn ruime
dokken, een vuurtoren on veel fabrieken.
Bootsman is op d. schepen d. titel v. d.
onmiddellijken opzichter der matrozen. Hij
heeft 't bestuur over al wat tot 't tuig behoort, hij ontvangt d. bevelen v. d. bevelvoerenden officier on dealt die door d. bootsmansfluit a. 't scheepsvolk mede.
Booze ('t) of 't kwaad is al wat niet goed
is, wat nadeel doet, wat ondergang of bederf
veroorzaakt of kan veroorzaken, wat 't goede
tegenhoudt, bestrijdt of verwoest. Reeds in
hooge oudheid werd er nagedacht over d.
oorsprong v. 't booze. d. Oude Perzen geloofden, dat er v. d. beginne een goed en een
boos wezen bestond ('t dualismus), dat elk.
aanhoudend bestreed; d. Neo-platonisten en
d. Gnostieken meenden, dat d. stof (hyle) 't
booze is, dat weerstand biedt tegen 't gees-
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telijke goede; d. oude Indiers beweerden, en
ook Plato dacht, dat 't booze niet iets wezenlijks is, maar iets gebrekkigs in d. ontwikkeling v. 't goede; Kant vond d. oorsprong v.
't booze in misbruikte vrijheid v. d. mensch.
Volgens d. Christelijke zedenleer is 't kwaad:
d. zonde en hare gevolgen, waarin d. mensch
door vrijwillige schuld vervallen is.
Booze oog ('t) is een bijgeloovig begrip,
dat nog in Z.-Europa heerscht en ook in
Schotland (the evil eye) bekend is. Men
meent daar, dat sommige menschen, inzonderheid zulke, die eenig gebrek in d. pupil
hebben, 't vermogen bezitten door iemand
aan to zien hem leed of ongeluk to berokkenen, op dezelfde wijs als dit v. heksen en
toovenaars gewaand wordt. Dit bijgeloof bestond bij d. oude Grieken en Romeinen en is
in 't tegenw. Griekenland en Italie nog niet
verdwenen; 't hoot in 't eerste kakommati en
in 't tweede jettatura.
Bopp (FRANZ), gob. 14 Sept. 1794 to Mainz,
studeerde to Wilrzburg in d. Oostersche talon
en letterk., vertoefde vijf jaar to Parijs, waar
hij, bijgestaan door Chezy, de Sacy en Schlegel, een ruim veld tot onderzoek vond, ging
in 1817 tot verdere nasporing naar Engeland,
vestigde zich in 1818 to GOttingen en werd
in 1825 hoogl. in d. Oostersche talon on letterk. to Berlijn. Hij schreef vele doorwrochte
werken. Hiervan wordt als hoofdwerk beschouwd : „Vergleichende Grammatik des
Sanskrit, Zend, Griech., Lat. u. s. w." (3e dr.,
3 dln, 1868—'71), waarin bewezen wordt, dat
alle Indo-Germaansche talon afstammen v.
een thans niet meer bestaande taal. Van zijn
overige werken worden hier genoemd: „Ausfiihrliches Lehrgebaude der Sanskritsprache"
(1827); „Kritische Grammatik der Sanskritsprache" (4e dr. 1868) en „Glossarium Sanscritum" (4e dr. 1868). BOPP overl. 23 Oct. 1867
to Berlijn.
.Boppard is een stad met bijna 6000 inw.
a. d. linker-Rjjnoever in Rijn-Pruisen, district
Coblenz, met drie kerken, een synagoge, een
lyceum, katoen- en lederfabrieken. Ook worden er veel pijpen gemaakt en is d. handel
levendig. d. Ligging is liefelijk door d. schoone
dalen en is zeer gezond, zoodat 't een Kurort geworden is met een koudwater-inrichting,
waar jaarlijks 800 badgasten komen. Reeds
ten tijde v. keizer Augustus bestond bier een
kasteel, Baudobriga geheeten. Onder d. Hohenstauffen werd Boppard tot rijksstad verheven.
Omstr. 1312 schonk keizer Hendrik VII doze
stad a. zijn brooder Boudewijn, keurvorst v.
Trier; d. inwoners verzetten zich hier tegen
en weerstonden dozen hoer; doch d. stad werd
overrompeld, gedeeltelijk verbrand on bleef
bijna vijf eeuwen onder d. heerschappij der
keurvorsten v. Trier.
Bor (PIETER CHRISTIAANSZ.), gob. to Utrecht
in 1559, waar zijn vader apotheker was, is
eon der vroegste Nederl. geschiedschrijvers.
Met onverdroten vlijt bracht hij een ongeloofelijke menigte bouwstoffen voor onze geschiedenis bijeen on gaf in 1595 drie boeken uit
over d. „Oorsprong, het begin en vervolg der
Nederlandsche oorlogen", boginnendo met 1556.
In 1601 volgden drie andere boeken. d. Staten
v. Utrecht stelden voor hem d. archieven
open; d. Staten v. Holland en West-Friesland benoemden hem tot hun geschiedschrijver met een jaarwedde v. 600 gulden en tot
rentmeester in Noord-Holland. Daarop zette
hij zijn werk voort tot in 1619 tot 't 37e boek.
't Wordt in weerwil v. d. dorren en weinig
boeienden stijl om d. waarheidsliefde en
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onpartijdigheid v. d. schrijver hoog geschat.
d. Baste druk is die v. 1679, to Amsterdam in
4 folio-deelen met kopergravuren verschenen.
Behalve dit groote werk gaf Bor nog uit: „Gelegenheyt van 's-Hertogenbosch"( 's Gravenhage, 1630); een vervolg op d. „Chronyk van
Carlo", door Van Zaylen van Nyevelt en d. redorijkersstukken ; „Apollonius, Prince van Tyro"
on „Apollonius en Tarsia" Gravenhage,
1617). Hij overleed to Haarlem 16 Maart 1635.
.Bora, hoot een hevige, vaak plotseling
intredende N.-Oostenwind in d. Julische Alpen,
die sneeuwmassa's meesleept, lawinen veroorzaakt en d. weg v. Laibach n. Triest weken
lang onbruikbaar maakt.
Bora (CATHARINA v.), door haar huwelijk
met Luther bekend, werd tegen haren wil tot
non opgevoed, maar vluchtte in 1523 met acht
andere nonnen uit 't klooster Nimptschen,
bij Grimma, waartoe d. raadsheer Koppe to
Torgau haar behulpzaam was. Luther, die
toen nog 't ordekleed droeg, schreef een v3rdediging voor deze nonnen, bezorgde haar in
Wittenberg huisvesting en huwde twee jaar
daarna CATH. V. BORA. Veel werd er .ten
nadeele v. dit huwelijk gesproken; doch Luther
vatte moed en roemde haar in weerwil v.
d. laster als een brave vrouw; men beweerde
echter, dat zij een weinig heerschzuchtig was
en neiging tot pracht bezat. Toen Luther
overleed, was zij niet to Eisleben, maar to
Wittenberg. Zij stierf to Torgau in 1552.
Boragineen, ook wel ruwbladigen genoemd, hoot een plantenfamilie, waarvan d.
bladeren met borstelharen bedekt zijn. Zij
omvat kruiden, die meest in d. kustlanden
der Middell. zee voorkomen. d. Meest bekende
soorten zijn: Borago (Bernagie), Cynoglossum
(Hondstong), Symhytum (smeerwortel) on 31yosotis, waartoe 't Vergeet-mfj-nietje behoort.
Borassus (wijnpalm) is d. naam v. een
plantengeslacht uit d. groep der waaierpalmen,
die met d. - naam Corypheen onderscheiden
wordt. Zij gedijen alba in d. heete luchtstreek,
hebben waaiervormig uitgespreide bladeren
a. lange, met stekels bezette bladstelen en
groote steenvruchten. d. Voorn. soort is d.
Waaierpalm of Lontarpalm (B. flabelliformis),
die langs d. kusten v. d. Indischen oceaan in
zandige streken meest voorkomt, nog benoorden d. Kreeftskeerkring groeit, 10 M.
hoog wordt en 20 jaar lang vruchten draagt, die
op kleine kokosnoten gelijken; deze boom
groeit juist, waar d. kokospalm ontbreekt;
uit d. vrouweljke bloemen wordt d. palmwijn
en d. bruine jaggery-suiker verkregen; deze
b00111 voorziet in een aantai behoeften der
inboorlingen, zelfs dienen d. jonge bladeren
tot schrijfpapier. d. Delebpalm (B. Aethiopum)
groeit in d. binnenlanden v. Afrika, meest
bij d. oevers v. rneren. Doze boom wordt 20
h 50 M. hoog en draagt jaarlijks 80 a, 150
vruchten, ieder 3 5; 5 "KG. wegen en die
naar ananas smaken; ook dat gewas voorziet
in velerlei behoeften der bevolking.
Borax, Zie Borium.
Boraxmeer ('t) is een meer in California t.
Z. v. 't Clear lake, dat slechts weinig diepte
heeft, soms bijna uitdroogt, maar in vochtige
jaren 1300 M. lang en 500 b, 600 M. breed is.
d. Reiziger VEACH ontdekte in 1856, dat d.
bodem v. dit meer met een groote hoeveelheid gekristalliseerd borax bedekt is en sedert
wordt er jaarlijks 200 it 300 ton chemisch zuivere borax gewonnen.
13orehgra,ve (PETER JOOS DE), gob. 1 Apr.
1751 to Wacken in West-Vlaanderen, studeerde
a.'t seminarium to Katwijk, werd ontvanger der

BOR.

202

&direct° belastingen in zijn geboorteplaats en
overl. 13 Oct. 1791. Hij heeft vele dichtwerken
vervaardigd, die in 1861 gezamenlijk zijn uitgegeven; d. voorn. hiervan zijn: „Berijmde
brief a. Petronella Moens" (1788); „d. Barbaarsche zeeroovers" (1789); „Ode a. d. Vrijheid"
(1790); „d. Beigen" (1810);-„d. Vrede" (1810);
„Abrahams offer" (1811); „d. Slag bij Friedland" (1812) en „Dood en Onsterfelijkheid"
(1819).
Borchsenius (orrro), geb. 17 Mrt 1844 in
d. Deensche stad Ringsted, bestudeerde a. d.
academie te Sora voorn. Noorsche taal- en
letterk. en vestigde zich sedert 1863 als leeraar
en schNver te Kopenhagen. Hij redigeerde
v. 1873 t. '78 't weekblad „Naer og Ferne" en
daarna „Ude og Hjemme". Verder schreef hij:
„Flu Fvrrene" (1878—'80) en „Litterarer Feuilletone0' (1880).
Borda heet d. mantel, door Mohammed
.a. d. dichter KAB-BEN-SOHAIR geschonken. d.
Khalief MOAWYAH kocht dien v. d. erfgenamen des dichters voor 't ge wicht a. goud en
thans berust die als een onschatbare reliquie
in d. schatkamer te Konstantinopel.
Borda (JEAN-CHARLES), geb. 4 Mei 1733
-te Dax in Gascogne, overl. te Parijs 20 Febr.
1799,. is beroemd als wiskundige en heeft
als ingenieur en als officier bij d. Fransche
marine belangrijke diensten a. zijn vaderland
en a. d. wetenschap bewezen. Na a. d. polytechnische school te la Fleche opgeleid te
zijn, trad hij zeer jong in dienst bij 't wapen
der genie; hij was aide.de-camp v. d. maarschalk Maillebois in d. veldslag hij Hastenbeck (1757). Reeds een jaar te voren had hij
d. aandacht op zich gevestigd door zijn ,Memoire sur le mouvement des projectiles".
Toen d. veldtocht geeindigd was, ging hij
over bij d. marine en beoefende hij d. zeevaartkunde. In 1771 werd hem door d. Fransche
academie v. wetenschappen opgedragen d.
plaatsbepaling v. eenige punten en 't onderzoek der bruikbaarheid v. tijdmeters tot
lengtebepaling, waartoe hij zich met Verdun
en Pingro op 't fregat „La Fiore" naar Amerika
inscheepte. In 1774 en 1775 bezocht hij tot hetzelfde doel d. Azorische en Kaapverdische
eilanden en d. W.-kust v. Afrika. Als blijk
v. goedkeuring voor d. volbrachte zendingen,
werd hij in 1775 tot „lieutenant de vaisseau"
benoemd. Op zijn tocht naar d. Kanarische
eilanden, die in 1776 geschiedde, om die eilanden, waarvan d. ligging niet nauwkeurig bepaald was, in kaart te brengen, verkreeg hij
door zijn waarnemingen een hoogere nauwkeurigheid, dan d. tot dien tijd gebezigde
handelwijzen toelieten, en d. door hem vervaardigde kaart v. d. Kanarische eil. en d.
daar tegenover liggende Afrik. kust i9 voortreffelijk. Hij vergezelde in 1777 en 1778 d. graaf
d'Estaing op diens zeetochten tegen d. Engelschen en klom daarbij op tot d. rang v.
schout-bij•nacht. Hij voerde in 1782 't bevel
over d. linie-schepen „Le Guerrier" en „Le
Solitaire", waarmede een corps landtroepen
naar Martinique nioest overgebracht worden.
Op d. terugtocht ontmoette hij een overmachtig Britsch eskader, waaraan hij zich na een
heldhaftig gevecht moest overgeven; hij werd
als krijgsgevangene naar Engeland gevoerd,
maar zijn naam als scheepsvoogd en als geleerde was oorzaak, dat hij na een kortstondig
verblijf in Engeland, onder voorwaarde v.
niet meer in dien oorlog te dienen, ontslagen
werd. In 1792 word hem door 't Fransche
gouvernement opgedragen, in vereeniging met
Me chain en Delambre d. boog v. d. meridiaan
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v. Duinkerken tot Barcelona te meten, met
oogmerk d. grootte v. d. elliptischen meridiaan des aardbols zoo nauwkeurig mogelijk
te leeren kennen, ten einde dezen ten grondslag te stellen v. alle maten en gewichten.
Hierbij werd gebruik gemaakt v. d. reflectiecirkel v. BORDA. Dit voortreffelijk werktuig
(later door d. meer volkomen prisma-cirkels
overtroften) was uitgevonden door d. Engelschen sterrekundige Tobias Mayer, doch in
zulk een mate door BORDA verbeterd, dat algemeen daaraan diens naam gegeven wordt.
Doze wetenschappelijke onderneming is d.
laatste geweest, waaraan BORDA deelnam; zij
werd eerst in 1799 voleindigd en in datzeifde
jaar overl. BORDA. Van zijn talrijke schriften
worden hier opgegeven: „Momoires sur le
mouvement des projectiles" (1756); „Sur la
resistance des fluides"; „Sur la theorie des
projectiles, en ayant egard a la resistance de
l'air"; „Sur le calcul des variations" en „Description du cercle de reflexion" (1778). BLOT
getuigt v. BORDA: „L'epoque a laquelle it a
publie ses observations doit etre regardee
comme cello oil les marins francais ont abandonne ies routines de l'ignorance, pour se
guider par le flambeau d'une science exacte."
Bordeaux is d. hoofdstad v. d.
Guienne, volgens d. oude, en v.'t departement
Gironde, volgens d. later° verdeeling v. Frankrijk, ligt a. d. Z.-kust der Gironde, d. breeden
mond v. d. vereenigde Garonne en Dordogne,
en is een der grootste en schoonste handeldrijvende steden des rijks met een voortreflehike haven. Hoewel 66 KM. v. d. zee, loopt
d. vloedgolf tot voor d. stad. d. Rivier is en
500 M. breed en daarover is v. 1811 t. 1821
door DESCHAMPS een brug gebouwd, die op 17
bogen rust en 15 M. breed is. Westelijk v. d.
brug is d. oude stad met nauwe straten,
oostelijk d. koopmanswijk met prachtige gebouwen, breeds straten, bedrijvige kaden,
fraaie wandelwegen on ruime pleinen. Bordeaux is door spoor wegen met Parijs, met
Lyon en met geheel Z.-0. Frankrijk verbonden.
Deze stad is d. stapelplaats der wijnen, die
uit Z.-W.-Frankrijk verzonden worden; zij
telde voor d. Omwenteling, waarbij zij veel
geleden heeft, 200 000, daarna 120 000 en thans
250 000 inw. Zij heeft een universiteit, die in
1441 gesticht werd, een academie v. wetenschappen en een voor beeldende kunston en een
groote schouwburg. Van d. 50 R.-Kath. kerken
zijn 't merkwaardigst d. hoofdkerk met twee
torens v. 80 M. hoog, d. Notre-dame on d. s.
Croix, die v. d. 7e eeuw dagteekent. Er zijn
3 Protest. kerken. Bordeaux heette onder d.
Romeinen Burdigala, was toen d. hoofdst.
v. Aquitanie en wordt door d. dichter AUSONIUS, die er geboren werd, beschreven als d.
hoofdplaats v. d. handel in dit deel v. Gallic.
Te Bordeaux zijn nog veel overblijfselen v.
Rom. oudheden. In d. nabuurschap is 't slot
de la Bred°, waarop Montesquieu leefde en
stierf en in d. Barrevoeter-kerk is 't praalgraf V. MONTAIGNE.
Bordeaux-wijn noemt men niet alleen
d. wijn, die in d. omtrek v. deze stad, maar
alien wijn, die in Guienne gewonnen wordt.
Er zijn roode en witte soorten. Onder d. eersto
zijn d. meest bekende: Margaux, Haut-Brion,
Graves, Medoc, Loignon en Pontac, waarvan
d. laatste d. voortreffelijkste en ciuurste is.
Onder d. witte soorten is d. Graves d. kostbaarste en heeft men voorts Blaye et-Bourg,
Rion, Serons en Farques. Onder d. Graveswijnen worden die v. Haut-Brion, Merignac,
Pessac en Loignon 't meest gezocht en onder
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d. Medoc-soorten d. Lafitte, Latour en Margaux. Onder d. naam v. Bordeaux-wijnen begrijpt men ook nog versch. Hooglandsche,
als : Caillac, Bergerac, s. Foi, Frontignac,
Cahors en d. Muskadel v. Beziers. Zij maken
d. belangrijksten tak v. d. Franschen wijnhandel uit; want men rekent, dat er in middelmatige jaren 1 400 000 HL. wordt uitgevoerd,
400 000 HL. tot cognac wordt verwerkt en
400 000 HL. in 't binnenland wordt verzonden.
Echte Bordeaux-wijn is hard, maar geurig en
maagversterkend, zonder 't hoofd te bezwaren. Sedert d. verwoestingen door d. druifluis
(Phylloxera) aangericht, wordt te Bordeaux
veel lichte Spaansche en Ital. wijn aangevoerd, waarmede d. echte wijn vermengd
wordt.
B ordereau heet in assurantien d. lijst,
die naar tijdsorde d. opgave bevat der verzekeringen, door polis of prolongatie binnen
een bepaald tijdperk gesloten. In d. effectenhandel beet bordereau d. nummerlijst, die a.
d. kantoren moet ingeleverd worden ter verzilvering v. coupons, verkrijging v. nieuwe
couponbladen, aflossing v. obligatien e. d. g.
Bordes (Fr. perron, palier) is een groote
stoep, veelal voor een villa of lustpaleis, die
men door breede, rechtvooruitgaande traptreden bereikt en die gewoonlijk door een balustrade of kolonriade omgeven is.
B ordes (TOBIE CONST. DE), geb. 13 Dec. 1773
to Amsterdam, studeerde in d. Techtsgeleerdheid a. 't Athenaeum zijner geboortestad en
klom door zijn groote gaven snel tot hooge
rechterlijke ambten, die hij steeds met voorbeeldigen ijver en tact bekleedde. Onder d.
Fransche overheersching was hij eerst advocaat, later advocaat-generaal bij 't Hooggerechtshof to 's Gravenhage en na 1813 procureur-generaal bij d. Hoogen Raad der Nederlanden. In 1821 werd hij tot lid der Tweede
Kamer gekozen. Hij overl., alom geacht, 3
Oct. 1843.
B ordes (JAN PHILIP DE), geb. 17 Jun. 1817
te Amsterdam, studeerde a. d. Militaire aca- demie to Breda en werd in 1837 officier bij 't
korps ingenieurs. In daze betrekking schreef
hij belangrijke opstellen in tijdschriften en
bij d. verschijning
met I. w. v. SYPESTEYN
diepen indruk makend werk „d. Verdediging
v. Nederland in 1672". Toen 't besluit tot aanleg v. Staatsspoorwegen was genomen, werd
DE BORDES in d. Commissie tot aanleg daarvan benoemd, maar d. Maatschappij tot aanleg v. spoorwegen in India wist hem a.
haren dienst to verbinden en 't is hem gelukt
als chef v. toezicht op Java d. moeilijkheden
v. 't terrein en v. administratieven aard to
overwinnen en d. spoorwegbouw door vrije
arbeiders voortreffelijk to doen slagen.
B ordeu (THEOPHILE DE), een Fransch geneesheer, gob. 22 Febr. 1722 in Beam en
overl. to Parijs, 23 Nov. 1776, was d. ontwerper v. een nieuw geneesk. stelsel. H11 beweerde,
dat d. klieren en 't celweefsel een eigen leven
hadden on dat smetstoffen dierlijke organismen waren. Hij schreef daartoe: „Recherches
anatomiques sur la position des glandes et
sur leur action" (1752) on „Recherches sur le
tissu muqueux et sur l'organe cellulaire"
(1767).
Bordier-Marcet (G-A.), werktuigkundige,
geb, to Geneve, overl. to Parijs in 1835, was
leerling en opvolger v. Argand, d. bekende
uitvinder der Argandsche lamp. Bordier heeft
veel gedaan om d. wijze v. verlichting to
verbeteren, waarbij hij v. zijn wetenschappelijke vorming gebruik maakte. Hij schreef
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o. a. „La. Parabole soumise a l'art ou essai
sur la catoptrique de l'eclairage"; „Proprietes
de la parabola appliqudes au systeme d'eclairage" en „Notice descriptive d'un fanal
double aspect, pour un phare a feu mobile"
(Paris, 1822).
Bording (JAxoB), een beroemd geneesheer,
werd in 1511 to Antwerpen geb. Hij studeerde
to Parijs on Montpellier en promoveerde to
Bologna. Om 't geloof uit zijn geboortestad
geweken, vluchtte hij naar Hamburg en werd
later hoogl. in d. geneeskunde to Rostock en
lijfarts v. d. Hertog v. Mecklenburg. Van
daar naar Kopenhagen in dezelfde betrekking
beroepen, overl. hij daar in 1560, eenige geneesk. schriften nalatende.
Bordone (PARIS), in 1500 to Treviso geb.
en 19 Jan. 1570 to Venetia gest., was leerling
v. Titiaan, daarna v. Giorgione en verhief
zich tot een eigendommelijk kunstenaar. Hij
schilderde onderwerpen uit d. Bijbel, portretten, landschappen on allegorieen, vermeed
daarin d. strengere opvatting v. Giorgione
en sloot zich later meer bij d. stijl v. Titiaan
aan, met wiens werken d. zijne dikwerf yenward worden. Bordone onderscheidde zich
door een ongemeen liefelijk koloriet, vooral
bij vrouwenportretten. Minder voortreffelijk
vindt men zijn groote samenstellingen, die
vaak iets v. d. zinnelijk geestige opvatting
v. Correggio hebben, zonder diens naiveteit
to bezitten; ook daarin munten weder d.
hoofden uit. Toch zijn die samenstellingen
oorspronkelijk; d. teekening is edel. Hij schilderde veel voor zijn geboorteplaats on hare
omgeving, werd naar Frankrijk geroepen, om
er a. 't Hof v. Frans I portretten to vervaardigen en zette zich na zijn terugkomst to
Venetia neder. In 't museum to Berlijn vindt
men drie, in dat to Dresden twee schilderijen
v. dozen meester. d. Pinakotheek to Miinchen
bevat v. hem 't portret v. d. schoone Viola, d.
dochter v. Palma Vecchio, dat hij meerrnalen
vervaardigde, d. galerij Leuchtenberg „'t Afscheid v. Jezus en zijn Moeder". In 't Belvedere en in d. galerij Esterhazy to Weenen
vindt men vele heerlijke portretten v. zijn
hand, evenals in d, galerij Manfrini to Venote on in versch. kabinetten to Florence.
In 't Louvre zijn drie schilderijen v. hem; in
d. Kruiskerk to Belluno „een s. Sebastiaan";
in d. s. Celso to Milaan „d. Madonna met s.
Hieronymus" in een heerlijk landschap, doch
zijn voortreffelijkst work wordt gerekend
d. schilderij to zijn, die thans in d. Academie
to Veneto berust, voorstellende „d. Visscher,
die d. ring v. d. Doge wedergeeft", en als d.
zinrijkste geldt zijn „Sibille v. Tibur", die
tevens heerlijk v. koloriet is on met andere
v. zijn hand in 't paleis Pitti berust. In d.
Bridgewater-gallery to London en in vele kabinetten v. Engeland zijn schilderijen v.
dozen beroemden meester.
Bordure (Limbus, Boordsel of Rand) is een
der eere-brisures in 't blazoen. Naar d. regel
moet zij 't zesde deel v. 't schild beslaan. Is
in 't wapen geen ander teeken, zooals in d.
wapens v. Wastines, lord Holland, baron
Kemphen en Nettesheim, dan kan men moeilijk d. bordure als een brisure aanmerken. Bij
d. Spanjaarden wordt zij veel gebruikt om d.
jongere zonen to onderscheiden. d. Bordure
is of eenvoudig, v. kleur op metaal of metaal
op kleur, of danchee (dentelee) of engrelOe,
zooals in 't wapen v. Merode, of componnee,
contre-componnee, echiquetee of nuagde. Zie
over d. beteekenis dozer termen d. versch. artt.
afzonderlijk.
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Borduren, Zie Handwerken.
Boreas, d. N.-O.-wind, die over d. Thracische gebergten naar Griekenland waait, wordt
in d. fabelleer voorgesteld als zoon v. Astraeos
en v. Eos of Aurora; hij is dus brooder v.
Notos, Zephyros en Hesperos. Ms zijn woonplaats gold een grot v. 't Thracische geb. Haemus. Hij schaakte d. dochter v. d. Atheenschen koning Erechtheus, Orithyia, bij wie
hij Zetes en Calais, die symbolen der snelheid waren, benevens Cleopatra, later gemalin v. Phineus, verwekte. Boreas werd gevleugeld met slangenstaarten in plaats v.
voeten voorgesteld. In Athene stichtte men
een tempel hem ter eere, omdat hij d. Perzische schepen in d. oorlog tegen Xerxes had
vernield en te Megalopolis werden jaarlijksche feesten te zijner eere gevierd, omdat hij
d. burgers v. Megalopolis eens tegen d. Spartanen had bijgestaan.
.Boreel is d. naam v. een aanzienlijk
Zeeuwsch geslacht, waarvan vele leden grooten dienst a. ons vaderland hebben bewezen.
d. Beroemdste hunner zijn Ridder JOANNES B.,
heer v. BELOYS, geb. te Middelburg, 22 Apr.
1577 en overl. 15 Nov. 1629. Deze werd in 1613
pensionaris v. Middelburg en in 1625 raadpensionaris v. Zeeland. Hij was gezant a. 't hof
v. kon. Jacobus I v. Engeland en bereisde
een groot deel v. Europa en d. Levant, om
zijn kennis der Oostersche talen te vergrooten
en Oostersche handschriften te verzamelen.
Hij stood in briefwisseling met vele geleerden en was bijzonder bevriend met Hugo de
Groot. — WILLEM B., baron v. vREMDIJKE, een
half broader v. d. voorg., geb. te Middelburg,
24 Mrt 1591, en overl. als gezant in Frankrijk,
29 Sept. 1668, studeerde in d. rechten en word
aanvankelijk advocaat der 0.-Ind. Comp. Hij
was in 1619 gezant a. 't Engelsche hof en
werd in 1626 pensionaris v. Amsterdam. Telkens werden hem belangrijke buitenl. zendingen opgedragen, die hij met beleid en goed
gevolg volbracht. In deze hoedanigheid vertoefde hij te Bremen, in Denemarken, Zweden,
Engeland en meermalen in Frankrijk. — JAKOB
B., heer v. s. Aagt, een zoon v. d. voorg.,
geb. te Amsterdam, 1 Mrt 1630, was in 1664
ambassadeur a. 't Russische hof, in 1678 gevolmachtigde bij 't sluiten v. d. vrede te
Nijmegen en kort daarna burgemeester, tevens
hoofdofficier v. Amsterdam. Hij werkte ook
mede tot 't sluiten v. d. Rijswijkschen vrede,
maar overl. op 21 Aug. 1697. — Jonkheer
WILLEM FRANVIS B., geb. 15 Sept. 1775 te
Amsterdam, trad in d. krijgsdienst en word
in 1791 luitenant bij d. gardes-dragonders,
maar nam bij d. Omwenteling v. 1795 zijn
ontslag, om bij d. herstelling onzer onafhankelijkheid in 1813 terstond weder in dienst
to treden. Hij werd commandant v. een regiment huzaren met d. rang v. luit.-kolonel,
nam deel a. 't beleg v. Bergen-op-Zoom, streed
met roam bij Waterloo en klom gestadig in
rang, zoodat hij als bevelhebber der 2e brigade cavalerie d. Tiendaagschen veldtocht in
1831 medemaakte, opperbevelhebber der cavalerie werd en in 1841 gepensioneerd werd als
luit.-generaal. Hij genoot 't volle vertrouwen
en d. genegenheid v. 't Koninklijk Huis, was
stalmeester v. kon. Willem II en grootmeester v. 't Koninklijk Huis v. Willem III. In
dezen rang vergezelde hij koningin Sophia
op een refs naar Wurtemberg en overl. daar
te Friedrichshaven, 21 Mei 1851.
Sorel (pETRus), geb. 28 Juni 1809 to Lyon
en in Al erie in 1859 overl., was inspecteur
in deze Frans. kolonie, maar verloor zijn be-
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trekking door d. omwenteling v. 1848. Hij
had zich op d. fraaie letteren, op architectuur
en landbouwkunde toegelegd en heeft d. volgende bevallige werken geschreven : „Rhapsodies" (2e dr. 1868); „Le livre de beautO"
(1833) en „Madame Potiphar" (2e dr. 1877).
Sorel (JEAN LOUIS), geb. 3 Apr. 1819 to
Faujeaux in 't Fr. depart. Aude, studeerde op
d. milit. school to s. Cyr, werd luitenant bij
d. generalen staf en nam deel a. d. veldtochten in Afrika, in d. Krim en Italia. In d.
Fransch-Duitschen oorlog in 1870 was hij chef
v. d. generalen staf, eerst bij 't Loire-leger
onder AURELLES, daarna bij 't Jura-leger onder
BOURBAKI en in 1871 bij 't leger v. Versailles
onder MAC-MAHON. Hij had toen d. rang v.
divisie-generaal, had belangrijk aandeel in d.
reorganisatie v. 't leger en was v. 1877—'79
minister v. oorlog in 't Kabinet DUFAURE.
Sedert dien tijd gebood htj 't derde legerkorps
in N.-W.-Frankrijk.
Borelli (GIOV. ALPH.) was een beroemd
geneesheer, 28 Jan. 1608 to Napels geb., hoogl.
'in d. wiskunde to Pisa. Zijn laatste levensjaren vertoefde hij te Rome, waar hij 't vertrouwen v. koningin Christina v. Zweden
genoot. Hij overl. in 1679. Zijn schriften over
d. geneesk. zijn: „Judicium de usu rerum",
achter d. „Exercitatio anatomica de structura
et usu renum" v. Bellinus (Florent. 1662,
Argent. 1664) en 't klassieke werk „De Motu
animalium" (Rome, 1680). Htj is d. eerste geweest,.die een theorie v. d. loop der wachters
v. Jupiter heeft gegeven.
Borellus (PETRus) was lijfarts v. Lodewijk
XIV en overl. in 1689. Zijn werk ,,De vero
Telescopii inventore cum brevi omnium conspiciliorum historia, accessit etiam centuria
observationum microscopicarum" (Hagae Com.
1655) is belangrijk voor d. geschiedenis v. d.
uitvinding der verrekijkers en microscopen.
Evenzoo d. Brief v. Willem Boreel, toen gezant v. onzen Staat a. 't Fransche hof, a.
Borellus, in dit werk opgenomen.
Borg (PER ARON), geb. 4 Juli 1776 to Avesta
in Zweden, studeerde to Upsala in d. rechten
en trad aanvankelijk in d. staatsdienst. Hij
stelde echter hoog belang in 't onderwijs v.
blinden en v. doofstommen, zoodat hij zijn
ambt nederlegde om geheel voor dat onderwijs to leven. Hij vertoefde tot dat doel v.
1823 t. '29 to Lissabon on mocht d. voldoening
smaken 't onderwijs a. blinden en doofstommen in Zweden op goeden voet gebracht en
tot d. bloei v. 't doofstommen-instituut to
Stokholm medegewerkt to hebben. Hij overl.
22 Apr. 1839, maar vond in zijn zoon OSSIAN
EDM. B., geb. 6 Aug. 1812, een ijverig voortzetter v. zijn werk.
Borger is een gemeente met ruim 5000
inw. in d. pro's,. Drente, 18 KM. t. Z.-0. v.
Assen. Er is een merkwaardig hunebed.
Borger (ELIAS ANNE), geb. 26 Febr. 1784
to Joure in Friesland, openbaarde reeds vroeg
een ongemeenen aanleg en weetgierigheid.
Op zijn zeventiende jaar kwam hij to Leiden
in d. Godgeleerdheid studeeren. Zijn bekwaam
heden werden weldra, door d. hoogleeraren
en bijzonder door prof. J. v. Voorst opgemerkt, die zich beijverde hem in zijn studiOn
met mad en daad bij to staan. Na zes jaar
verkreeg hij met bijzondere onderscheiding d.
waardigheid v. doctor in d. Godgeleerdheid
na verdediging eener verhandeling, behelzende een uitlegging v. Paulus' brief a. dGalaten, die v. zeldzame belezenheid, ongemeene schranderheid en oordeel getuigt. Curatoren der Leidsche hoogeschool waren ter-
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zulk een uitstekenden aanleg en zeldzame
geleerdheid niet door een beroep naar een
gemeente voor haar verloren mocht gaan en
stelden hem daarom nog in 't zelfde jaar tot
lector in d. gewijde uitlegkunde aan. Dezen
post bekleedde hij tot a. d. inlijving der Leidsche academie bij d. Fransche universiteit in
1811, toen hij onder een' anderen titel a. d.
theologische faculteit werd toegevoegd. Na
1813 werd hij tot buitengew. hoogl. in d. Godgeleerdheid benoemd en in 1815 tot gew.
hoogl. bevorderd. Twee jaar later verwisselde
hij dit professoraat met dat der historie en
oude letterkunde. Hij bekleedde dezen leerstoel met roem en tot groot nut zijner leerlingen en leverde daarenboven schriften, die
door inhoud en stijl uitmuntten. Tweemaal
werd hij door Teylers Godgeleerd genootschap
met d. gouden eerepenning bekroond: eerst
wegens een Lat. verhandeling tot wederlegging v. 't gevoelen v. Eberhard over d. oorsprong v. 't Christendom, daarna wegens een
verhandeling Over 't Mysticismus". Door d.
Maatschappij v. wetenschappen te Haarlem
werd hem mede tweemaal 't eeremetaal toegekend, eens voor een Lat. vertoog ,,Over 't
pragmatisch voordragen der geschiedenis",
daarna voor een Lat. verhandeling over d.
vraag : „Mag men d. oude historieschrijvers in
't invlechten v. verdichte redevoeringen in
't geschiedverhaal navolgen?" Van zijn Commentarius over 't Evangelie v. Johannes ,De
constanti et aequabili Jesu Christi indole, doctrina ac docendi ratione, sive commentationes
de Euangelio Joannis cum Matthaei, Marci et
Lucae Euangeliis comparato" is alleen 't eerste
deel verschenen. Als proefstukken v. zuiver
en bevallig Latijn geiden zijn academische
redevoeringen, zooals: „Oratio de modesto ac
prudenti sacrarum litterarum interprete" en
„Oratio de Historiae doctore, Providentiae
divinae administro". Even gelukkig voerde
hij in 't Nederl. d. pen. Dit blijkt o. a. uit
zijn „Leerredenen" (viermaal gedrukt), die door
rijkdom v. denkbeelden en levendigheid v.
voordracht en door een hem bijzonder kenmerkende welsprekendheid uitmunten en die
na zijn overlijden nog met een tweeden bundel vermeerderd werden. Ook als Nederl. dichter schitterde hij door zoetvloeiende woordenkeus en oorspronkelijk vernuft. Borger overl.
12 Oct. 1820. Hij was tweemaal gehuwd,
maar verloor beide keeren zijn echtgenoote
binnen 't jaar. Aan 't tweede sterfgeval danken wij zijn aandoenlijken lierzang: „Aan den
Rijn", die tegelijk zijn zwanenzang was.
geb. 13 Juni 1618 te WesBorgesius
terwijtwert, studeerde te Groningen, Utrecht
en Leiden in d. wiskunde en sterrekunde en bezocht tot dat doel ook Fransche universiteiten.
Hij werd in 1646 hoogl. in die vakken te Groningen en schreef eenige geleerde verhandelingen,
maar overl. reeds 21 Dec. 1660.
Borgesius (IENDR. GORMAN), geb.. 4 Jan.
1847 te Slochteren, studeerde te Groningen in
d. rechten en vestigde zich als advocaat te
Sneek. Hij aanvaardde in 1870 d. betrekking
v. leeraar in d. staathuish. a. d. H. B. school
te Arnhem, maar verwisselde deze in 1871
met 't hoofdredacteurschap v. 't dagblad „Het
Vaderland" te 's Gravenhage. arbeidcie in
dozen werkkring tot 1877, toen hij door 't
district Winschoten tot lid der Tweede Kamer
gekozen en sedert geregeld herkozen werd.
Behalve een aantal artt. in vrijzinnige dagbladen en tijdschriften schreef hij : „Schulze
Delitsch en On credietvereenigingen" (1871);
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„Voorschotbanken" (1873); „d. CoOperatiewet"
(1874); d. Nederl. Drankwet" (1881) en „Drankbestrijding en Drankwet" (1882).
Borghese, een schoon landgoed v. d. Prins
v. Borghese, ligt niet ver v. Rome en was
vroeger inzonderheid beroemd door d. uitmuntende verzameling v. oude kunst, die
daar gevonden werd en waaronder „d. Borghesische kampvechter", „d. Hermaphrodiet uit
d. tuin v. Salustius", „d. Silenus", „d. stervende Seneca" (eigenl. een slaaf in 't bad) en
een „Amor en Psyche" uitmuntten. In 1811
gaf d. Prins v. Borghese, die in 1803 Pauline,
weduwe v. d. generaal Leclerc en zuster v.
Bonaparte, huwde, al deze kunstschatten a.
d. Franschen Keizer over, die ze te Parijs in
't Groote museum liet plaatsen, waar zij thans
nog zijn, wig men in 1815 bij d. teruggave v.
kunstwerken, a. andere landen toebehoorende,
deze als niet veroverd maar gekocht beschouwde.
Borghese (d. Zwaardvechter v.), in 't
vorig art. genoemd, vervaardigd door AGASIAS
v. Ephese, een der schoonste Grieksche kunstgewrochten, werd opgegraven te Antium,
waar ook d. „Apollo v. Belvedere" gevonden
is. 't Beeld stelt een strijder voor, die d. linkervoet en linkerarm verdedigenderwijs uitstrekt en met d. rechterzijde onder groote
krachtsinspanning op d. vijand afgaat. d.
Rechterarm ontbrak en is bijgewerkt. Sommige kunstkenners zien in dit beeld een discuswerper, andere een kampvechter in d.
Olympische spelen.
Borghesi (BARTOLOMEO, graaf), geb. 11 Juli
1781 to Savignano, legde zich toe op kunstgeschiedenis, oudheid- on inzonderheid penningkunde. Hij stichtte in zijn geboorteplaats een
academie, rangschikte d. penningen en munten in versch. musea en vervaardigde d. catalogue v. d. muntverzameling v. 't Vaticaan.
In 1820 betrokken in d. carbonarische beweging, week hij naar d. kleine republiek san
Marino, waar hij 10 Apr. 1860 overl. Van zijn
oudheidk. schriften is 't hoofdwerk Nuovi
frammenti del fasti consalari" (1818—'20).
Borgia was een Spaansch adellijk geslacht,
dat zich tegen 't eind der 15e eeuw in Italia
vestigde en in d. 16e eeuw veel v. zich deed
spreken. Sommige der Borgia's hebben als
bevorderaars der schoone kunsten groote verdiensten. RODRIGO BORGIA werd in 1492 paus
onder d. naam v. ALEXANDER VI (zie dat art.).
CAESARE BORGIA, een man v. groote lichaamskracht en mood, maar niets ontziende, wat zijn
heerschzucht en hartstocht opwekte, doodde
zijn brooder GIOVANNI B., was een korten tijd
kardinaal, deed afstand v. zijn kerkel. waardigh. om d. hand eener dochter v. d. kon. v.
Napels to kunnen vragen on wendde zich,
teen hij afgewezen werd, naar Frankrijk. her
won hij d. gunst v. Lodewijk XII, die hem d.
hand v. Charlotte d'Albret, zuster v. d. Koning v. Navarre, verschafte, Valence in Dauphine in leen gaf on hem over een krijgsbende
stelde, waarmede CAESARE B. in Italie trok
on zich ten koste der Ital. vorsten wederrechtelijk eon aantal bezittingen toeeigende. Wreed
en verraderlijk deed hij d. overwonnen vorsten omkomen ; na d. overwinning to Sinagaglia op 31 dec. 1503 liet hij een aantal gevangen prinsen en edelen ombrengen. Dit was 't
keerpunt v. zijn geweldenarij; d. krachtige
pans Julius II dwong hem tot teruggave der
veroverde gewesten on hield hem tot 1504
gevangen; daarna werd hij to Napels gevan
gen gehouden on naar Spanje gevoerd, waar
hij ontsnapte en hulp zocht bij zijn schoon-
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brooder, d. Koning v. Navarre. Hij sneuvelde
echter bij 't beleg v. 't kasteel Bianco in CasWitt op 12 Mrt 1507. — LUCREZIA BORGIA, ZUSter V. CAESARE B., zoowel bekend door haar
schoonheid en kunstzin als door hare wandaden, was gehuwd met GIOV. SFORZA, die zich
v. haar liet scheiden om haar losbandig gedrag. Haar tweede echtgenoot, ALPHONSUS V.
TARENTE werd door haar broeder Caesare gedood. Zij huwde daarna met hertog ALMONSUS V. FERRARA en (Welt in 1520. Hare daden
en lotgevallen hebben d. stof geleverd tot
menig romantisch tafereel, DONIZETTI werd er
door bezield tot een heerlijke opera en GREGOROVIUS heeft haar leven en omgeving beschreven in Lucrezia Borgia, nach Urkun• ' ( 2 dln 3e dr.1875). — STEFANO B.,
den ihrer Zeit1
geb. 3 Dec. 1731 te Velletri, werd gouverneur
v. Benevento, onder paus Clemens XIV tot
secretaris der Propaganda benoemd, en onder
paus Pius VI (1789) tot kardinaal verheven.
Hij deed veel goeds en hervormde inzonderheid d. vondelinghuizen, maar d. komst
der Franschen dwong hem in 1798 uit Rome
te wijken, waarna hij te VenetiO en te Padua
woonde. Toen Pius VII naar Rome terugkeerde, begaf ook STEFANO B. zich derwaarts
en hij vergezelde d. Paus op diens tocht n.
Parijs om Napoleon te kronen; hij overl.
echter onderweg te Lyon, 23 Nov. 1804. Van
zijn schriften dienen vermeld : „Memorie istoriche della citta di Benevento" (3 din. 1769);
„Monumenta di Papa Giovanni XVI" (1750)
en „Breve istoria del dominio temporale della
Sege apostolica nelle due Sicilie" (1788).
Borgnet (CHARL. jOS. AD.), geb. 28 Mrt 1804
te Namen, studeerde te Leuven in d. rechten
en werd in 1837 hoogl. in d. geschiedenis te
Luik, in 1850 lid der Koninkl. geschiedk.
commissie en overt. 15 Febr. 1875. Zijn historisc he werken zijn scherpzinnig en in kernachtig Fransch geschreven; d. voorn. zijn:
„Lettres sur la revolution Brabanconne" (2
din, 1834); „Histoire des Beiges a la fin du
18me siècle" (2e dr. 1861) en „Histoire de la
revolution liegeoise de 1789" (2 din, 1865).
Borgoe of Boerkoe is een gewest in 't
N. v. d. Sahara tuss. Fezzan en Wadal, waarvan 't door woestijnen gescheiden is. 't Is een
uitgestrekt land., bergachtig, onbebouwd en
woest, maar in d. dalen, die voldoende water
hebben, groeien dadels, vijgen en druiven. 't
Wordt door versch. stammen bewoond, waarvan d. machtigste die der Tibbo-Boeltoe is;
't getal inw. is niet bekend.
Er is in Afrika nog een gewest Borgoe, dat
ook Barba heet en in 't W. v. Soedan op 10
N.-B. ligt. Dit grenst t. W. a. Mandingoo, t. Z.
a. Yoroeba en t. 0. a. d. Niger, is gedeeltelijk
bergachtig, gedeeltelijk bosch en veerijke
weide, maar voor een deel ook zeer vruchtbaar en welbebouwd. d. Bewoners behooren
tot d. taalstam der Yoroeba en zijn of hankelijk v. 't Fellatah-rijk. Er is echter ook een
onafhankelijk sultanaat, NIKA geheeten. Wawa
en Kiama zijn d. voorn. handelsplaatsen.
Borgtocht (Fr. caution, Eng. bail) heet d.
verbintenis, waarbij een of meer personen
zich aansprakelijk stellen voor d. verplichtingen, die een genoemde persoon jegens een
ander genoemd persoon heeft; d. daad zelf
beet borgstelling, d. onderteekenaars der akte
v. borgtocht heeten borgen. Een borg neemt
aan, een bepaalde of nader to bepalen som
gelds to betalen, als d. persoon, ten wiens
behoeve d. borgtocht wordt aangegaan, a.
zijn verplichtingen niet voldoet. Zijn er twee
of meer borgen, dan kan ieder hunner, al
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heeft hij zich niet hoofdelijk verbonden, voor
d. geheele schuld aangesproken worden; d.
schuldeischer is niet verplicht of bevoegd d.
schuld tuss. d. borgen in deelen te scheiden;
maar d. aangesprokene tan 't recht v. schuldsplitsing inroepen, waardoor d. eisch jegens
hem beperkt wordt tot zijn evenredig aandeel
in d. schuld. Hoeft een borg betaald, dan
treedt hij in al d. rechten, die d. crediteur
tegenover d. debiteur had. Ook hebben d.
borgen onderling op elk. verhaal voor 'tgeen
d. een meer dan zijn aandeel in d. schuld
voldaan heeft, ieder evenwel slechts voor
zijn aandeel, zoodat onvermogen v. een of
meer borgen ten laste blijft v. hem, die betaald heeft.
Indien a. iemand een ambt of werkkring
wordt opgedragen, waarin door nalatigheid
of oneerlijkheid v. dezen ambtenaar of dienaar
schade a. d. begever der betrekking kan worden veroorzaakt, wordt veelal v. d. aangestelde of v. een derde een borgtocht gevorderd. Is d. aangestelde zelf bong, dan is dit
altijd een reeele borgtocht, d. w. z. hij moet
in geld of bij d. voorwaarden bepaalde staatspapieren d. ge8ischte som storten, waarvan
hem dan d. rente wordt uitgekeerd. Komt d.
borgtocht ten name v. een derde, bijv. bij
minderjarigen v. een vader of v. een voogd,
dan kan d. borgtocht insgelijks reeel wezen
of op dezelfde wijs aangegaan worden, als
hierboven is aangetoond, al naarmate dit in
d. voorwaarden bij 't begeven der betrekking
is bepaald.
Borickii (EMANUEL), geb. 12 Dec. 1840 te
Milin in Bohemen, studeerde to Praag in d.
delfstofkunde en werd in deze wetenschap
in 1867 professor a. 't gymnasium en later
hoogl. a. d. universiteit to Praag. Hij schreef
behalve eenige monographie8n: „Ueber die
Verbreitung des Kali u. der Phosphorsaure
in den Gesteinen Bohmens" (1873); „Elemente
einer neuen chemisch-mikroskopischen Mineral- u. Gesteins-analyse" (1877) en in 't Boheemsch een leerboek over mineralogie.
Borinage (d.) is d. naam v. 't steenkool
bevattend gewest in d. omtrek v. d. stad
Bergen (Mons) in d. Belg. prow. Henegouwen.
d. Bewoners v. dit oord, Borains genoemd,
rneest mijnwerkers en fabriekarbeiders, gaan
licht tot werkstakingen over on iuisteren
veelal naar soc. democr. redenaars, zoodat
vaak milit. macht d. woelingen moet bedwingen.
Doris-Godoenow regeerde als Czaar
over Rusland v. 1589 t. 1605. Hij was daartoe
niet langs rechte wegen gekomen, maar had
zijn onbeduidenden voorganger Feodor I eerst
zijn schoone zuster ten huwelijk gegeven r
darniesblovwtud.egruimd en verdeeldheid gezaaid tuss. d. machtige Bojaren en eindelijk — naar 't algemeen
gevoelen — Feodor zelf door vergif doen sterven. Eenmaal op d. troon, regeerde hij met
kracht: hij verbond zich met Zweden tegen.
Polen, zoodat dit tot een 20-jarigen wapenstilstand gedwongen werd, maakte eenige
Tartarenstammen cijnsbaar, versterkte Smo
lensk en bouwde Tobolsk en Beresow weder op. Hij sloot een handelsverdrag met Engeland, verbeterde d. rechtspleging en lokte
buitenlandsche landbouwers on ambachtslieden naar Rusland. Toen echter door een hevigen hongersnood algemeene ontevredenheid
heerschte, gaf zich d. monnik OTREPJEW
voor DMITRI, d. omgebrachten wettigen opvolger en neef v. Feodor. d. Gewaande DMITRI
kreeg een grooten aanhang, naderde on bele-
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gerde Moskou met overmacht en bracht BORIS
ZOO in 't nauw, dat deze zichzelf om 't leven
bracht.
B orissoglebsk is een handelsstad in 't
Russ. gouvernement Tambow ter plaatse,
waar d. bevaarbare Worona in d. Choper
vloeit. Er zijn 13 000 inw., veel fabrieken en
twee druk bezochte jaarmarkten.
B orium. Dit element komt in de natuur
slechts als boriumzuur of als zouten hiervan
voor. Uit boriumzuur werd 't in 1807 door
Davy 't eerst afgescheiden. Deze verkreeg 't
door sterke galvanische stroomen. THENARD en
GAY-LUSSAC leerden 't verkrijgen door boriumzuur sterk te verhitten, deze verkregen massa
tot poeder te brengen en dit met kalium in
een glazen buis, die a. 't eene einde gesloten
is, te verwarmen. Door d. sterke verhitting
splitst zich 't boriumzuur in water en boriumzuuranhydride. Kalium reduceert dit tot borium
en vormt met de zuurstof een oxyde, dat
met onontleed boriumzuur kaliumboraat geeft.
Later bereidde men 't door boriumzuuranhydride en natrium, bedekt met keukenzout, op
elk. te doen werken door ze in een ijzeren kroes
tot gloeien te verhitten. Borium is in zuiveren
toestand een bruin poeder, dat, in een stroom
waterstofgas tot roodgloeihitte verwarmd, niet
smelt, maar, in d. dampkring verhit, met 't
verschijnsel v. vuur tot 't anhydride overgaat.
Borium is driewaardig. 't Scheikundig teeken
er voor is B. Boriumzuuranhydride is dus
B2 03 . Boriumzuur is een verbinding v. 't anhydride met eenige moleculen water. Borium kan
zich bij gloeihitte direct met stikstof verbinden. 't Boriumzuur komt spaarzaam in d. natuur voor, rijkelijk als een natriumzout, dat
reeds in ouden tijd bekend was onder d. benaming v. Tiitkal , maar nu meer algemeen d.
naam v. borax voert. In een vulkanische streek
v. Toscane, d. maremmen geheeten, ontwikkelen zich uit d. bodem gasstroomen, suffioni,
die geringe hoeveelheden boriumzuur bevatten. Deze gassen worden in gemetselde bekkens in water geleid, ten einde 't boriumzuur
op to lossen; d. geconcentreerde oplossingen
leveren door verdamping boriumzuur, dat, gezuiverd zijnde, dient tot bereiding v. borax en
ook w el gebezigd wordt bij d. vervaardiging v.
glas, glazuur en stearine-kaarsen. 't Zuivere
boriumzuur vormt glinsterende, kleurlooze,
schubvormige kristallen, die door sterke verhitting tot een naar glas gelijkende massa
('t anhydride) smelten; 't heeft een flauwzuren
smaak en kleurt lakmoespapier lichtrood. In
warm water lost 't veel gemakkelijker op dan
in koud; ook in wijngeest is 't oplosbaar en
deze oplossing verbrandt met een fraai groene
vlam, 'tgeen een zeer karakteristieke eigenschap is. Dit zuur behoort bij d. gewonen
warmtegraad tot d. zwakke zuren, maar drijft
bij d. gloeihitte d. meeste, voor vervluchtiging vatbare zuren uit hunne zouten en vormt
dan tevens smeltbaro verbindingen (boraten).
't Boriumzuur vereenigt zich in versch. verhoudingen met kalium of natrium, daarmede
zouten vormende, die een alkalische reactie
toonen en in water oplosbaar zijn; d. overigo
boraten zijn moeilijk of niet oplosbaar in
water. 't Belangrijkste zout is borax, B 4 07 N a2 .
Dit komt in d. natuur voor in 't water v.
sommige meren in Tartarije, China, Thibet
en kristallisch in 't Boraxmeer in California;
deze ruwe borax komt, uitwendig met een
vette stof bestreken, in d. handel onder d.
benaming v. Tinkal voor; 't zuiveren v. dezen
borax, 't raffineeren, maakte eertijds voorn.
te Amsterdam en te Veneti6 een hoofdtak
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der industrie uit. Thans wordt een groot deel
v. d. in d. handel voorkomenden borax kunstmatig uit boriumzuur en natriumcarbonaat
bereid en 't raffineeren heeft zich nair andere
landen verplaatst. d. Gezuiverde borax komt
in twee kristalvormen voor, beide tot 't monokliene stelsel behoorende. Borax is in twee
deelen kokend en in twaalf deelen koud water
oplosbaar; d. oplossing reageert duidelijk alkalisch ; door verhitting smelt zij in haar kris
talwater, maar z welt daarna spo )dig op en
blijft dan in d. toestand v. een zeer poreuse,
broze massa; door deze bewerking verliest
zij al 't water en is dan bekend onder d.
naam v. gebrande borax. Bij een nog sterker
verhitting, bijv. voor d. vlam v. d. blaispijp,
smelt d. watervrije borax tot een taaie vloeistof, die bij d. bekoeling niet kristalliieert,
maar zich als een heldere, naar glas gelijkende massa voordoet. Dit boraxglas lost, bij
sterke verhitting, d. meeste metaaloxyden
op, daarbij tevens karakteristieke kleuren
aannemende, waardoor 't voor d. scheikundige een belangrijk herkenningsmiddel v. d.
versch. metalen is. Deze eigenschap v. d.
borax, 't oplossen v. metaaloxyden, is ook
nog belangrijk voor d. metallurgie, want zij
geeft daardoor in d. borax een middel a. d.
hand om metaalvlakken door tusschenplaatsing v. een ander metaal of metaalmengsel
to vereenigen of to soldeeren. Wijl deze beworking bij een zeer hoogen warmtegraad en
onder d. invloed v. d. dampkring moot goschieden, wordt daardoor 't soldeersel on 't
to soldeeren metaal allicht geoxydeerd; d.
bijvoeging v. borax neemt echter dit ongerief
weg, en door 't gevormde oxyde op to lossen, en door d. metaalvlakken met een dun
gesmolten laagje to bedekken en voor verdere oxydatie to vrijwaren; vooral bij 't soldeeren v. goud en zilver wordt borax aangewend.
Borjesson (JoHAN). gob. 22 Mrt 1790 to
Tanum in 't Zweedsche gewest Bohusldn, studeerde to Upsala in theologie en word predikant in ondersch. gemeenten, laatstelijk to
Weckholm bij Upsala. Hij had reeds vele
opstellen en lyrische gedichten in tijdschrif•
ten goplaatst, toen hij in 1846 d. algemeene
opmerkzaamheid op zich vestigde door 't
schoone drama ,Erik XIV". Door d. grooten
bijval aangemoedigd, deed hij hierop een reeks
v. voortreffelijke treurspelen volgen, die no
zijn dood (6 Mei 1866) door DIETRICHSON verzameld zijn uitgegeven, gelijk ook een bundel,
die al zijn lyrisehe gedichten bevat.
Borkhausen (BIORITZ BALTHAZAR), geb.
3 Dec. 1760 to Gieszen, studeerde daar in d.
rechten, maar legde zich biponder toe op
natuurl. historie en werd ambtenaar btj 't
boschwezen. Hij overl. to Darmstadt, 30 Nov.
1806. Hij heeft vele werken geschreven, die,
wat d. rangschikking betreft, verouderd, maar,
wat beschrijving aangaat, natuurgetrouw zijn.
Eenige hiervan zijn: „Naturgesch. der europ.
Schmetterlinge" (5 dln, 1788—'94); „Botanisches
Worterbuch" (2 dln, 1792); „Theor.-prakt.
Handbuch der Forstbotanik" (2 dln, 1803) en
„Deutsche ornithologie" (1810).
Borkulo of Borkeloo is een Geldersche
gemeente met ruim 4000 inw., die behalve 't
stadje Borkulo, d. dorpen Geesteren en Gelselaar bevat. Borkulo ligt a. d. Berkel in een
schoone omgeving, 29 KM. t. 0. v. Zutfen. Er
is een station v. d. spoorw. Hengeloo-Ruurloo-Winterswijk.
Borkum is eon eiland, beoosten 't oil. Rottuna, tuss. d. Ooster- enster-Eems,
*e
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11 KM. v. d. Nederl. kust verwijderd. 't Behoort
onder 't Pruis. district Aurich, is door duinen v. 60 M. hoog omringd, is ruim 5 KM.
lang en half zoo breed en telt bijna 600 bew.
Wijl er zeer goede gelegenheid tot 't nemen
v. zeebaden is, zijn er vier hotels en een
groote inrichting voor warme baden verrezen, die te zamen jaarlijks 2000 badgasten
lokken. Er is dan geregeld stoombootenverkeer met Emden en Leer. Op 't duin staat
een hooge vuurtoren.
Bormann (KARL), geb. 26 Juni 1802 to
Potsdam, overl. 31 Aug. 3882 te Berlijn, lid
der commissie voor onderwijs in d. prov.
Brandenburg en geheim regeeringsraad, was
een invloedrijk opvoedkundige, door geheel
Duitschland en ook daarbuiten bekend door
zijn „Schulkunde", die in 1872 d. 17en druk
beleefde.
Bormans (JAN HENDR.), geb. 27 Nov. 1801
te s. Truien, werd daar in 1825 hoogl. in d.
welsprekendheid, in 1835 to Gent en in 1837
a. d. academie to Luik. Hij schreef vele opstellen in 't Belgisch Museum, taalk. verhandelingen en verslagen, benevens: „Leven v.
s. Christina d. Wonderbare" (1850); „Der naturen Bloeme v. Jak. v. Maerlant" (1852); „Leven v. s. Lutgardis" (1858) en „s. Servatius"
(1858).
Bormio of Worms, een stadje in d.
Ital. prov. Sondrio in 't Adda-dal ter plaatse,
waar d. Fradolfo zich met d. Adda vereenigt,
bijna 1300 M. boven d. zeespiegel, heeft 2000
inw. en drijft levendigen transito-handel. d.
In d. omtrek gelegen baden v. s. Martino
werden reeds door Cassiodorus geprezen. Bormio was d. hoofdst. v. 't Wormser graafschap,
dat eerst a. d. bisschop v. Chur, daarna a.
d. hertog v. Milaan, vervolgens a. Granbtindten, nog later bij d. Cisalpynsche republiek behoorde, in 1814 a. Oostenrijk en in
1859 a. ItaliO afgestaan werd.
Born is een gemeente met 1600 inw. in d.
prov. Limburg, bevat d. dorpen Born, Buchten en Holsum en ligt 28 KM. t. N.-0. v.
Maastricht, 5 KM. t. NW. v. Sittard.
Born (IGNAZ v.), 26 Dec. 1742 to Carlsburg
in Zevenburgen geb. en 28 Aug. 1791 gest.,
verstond en sprak d. meeste Europeesche
talon en was zeer bedreven in d. mineralogie,
die zijn hoofdstudie uitmaakte. Hij verwierf
grooten room door d. verbetering en uitbreiding der wijze v. amalgeeren (zie Amalgama),
waarover hij een belangrijk work uitgaf
onder d. titel „Veber das Anquicken der goldund silberhaltigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer and Hutten-speise" (Weenen, 1786). vow
BORN was in 1776 aangesteld a. 't naturalienkabinet to Weenen, waarvan hij eon gedeelte
beschreef onder d. titel „Index rerum naturalium Musei Vindobonensis" (Weenen, 1778).
Ook gaf hij enkele zeer geestige satiren in
't licht, o. a. „Die Staatsperticke" (Weenen,
1771) on „Joannis Physiophili Specimen Monachologiae methodo Linnaeana" (Weenen,
1783).
Borne is een gemeente met 4000 inw. in
d. prov. Overijsel, 11 KM. t. Z.-0. v. Almelo°,
5 KM. t. N.-W. v. Hengeloo. Er zijn veel
katoenfabrieken en een station v. d. spoorw.
Almeloo-Hengeloo-Enschede.
Borne (LuDwic+) heette eigenl. Lob Baruch,
maar noemde zich als voren, sedert hij tot
d. Evang. Luth. kerk overging. Hij werd 13
Mei 1786 to Frankfort a. d. Main uit Joodsche ouders geb.. ontving een geleerde opvoeding, studeerde te Berlijn en to Halle in d.
medicijnon, maar wiidde zich sedert 1807 to
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Heidelberg en Gieszen a. d. staatswetenschappen. Hij werd politie-actuarius in zijn
vaderstad en leefde later als privaatgeleerde
eerst te Frankfort, daarna to Parijs en nu
Kier, dan daar. Zijn kleine staatk. en critische
opstellen, schetsen en schilderingen, die alle
tintelen v. vernuft, doch kwetsend scherp
zijn, verschenen te zamen onder d. titel „Gesammelte Schriften von L. Borne", (10 dln,
Hamb. 1829—'31, dl. 11-14, Paris, 1833—'34).
Zijn verwachtingen, zooals die in zijn„Brief°
r
aus Paris” zijn uitgedrukt, werden doo
loop der gebeurtenissen na 1830 zeer teleurgesteld. Hij werd ziek; zijn geest flikkerde
nog eenmaal op in zijn „Menzel, der Franzosenfresser" (1836) en hij overl. 12 Febr. 1837. Een
volledige uitgaaf zijner werken verscheen in
1862 in 12 dln. Zeer verschillend zijn daze
schriften beoordeeld. d. Een verhief ze hoog,
d. ander sprak er met diepe afkeuring van,
d. „Wage" on „Zeitschwingen" deden hem
als een geestrijk, scherp criticus en diepdenkend staatsman kennen. Zijn „Denkrede out
Jean Paul", „Henriette Sonntag in Frankfurt"
en „Der ewige Jude" kenmerken zich door
diepte v. gevoel, schitterenden stijl, geest en
luim. Vooral zijn „Briefe aus Paris" en zijn
„Uit Keulen", waarin hij niemand en niets
verschoonde on onverschrokken om zich heen
sloeg, berokkenden hem veel vijanden.
Bornemann (FRIEDR. WILH. FERD.), zoon
v. d. dichter in 't plat-Duitsch JOH. WILH.
JAR. B., geb. 28 Mrt 1798 to Berlijn en daar
28 Jan. 1864 overl., was een der grondigste
beoefenaars v. 't Burgerlijk recht in zijn
vaderland. Hij streed als vrijwilliger d. bevrijdingsoorlog in 1815 made, studeerde te
Berlijn, bekleedde steeds hooger rechterlijke
waardigheden, zoodat hij in 1848 tweede voor.
zitter v. 't Hooggerechtshof werd. Hij was in
dat jaar minister v. Justitie in 't kabinet
CAMPHAUSEN en sedert 1849 lid der Eerste
Kamer. Zijn room heeft hij to danken a. zijn
degelijke geschriften over d. rechtswetenschap
en inzonderheid a. zijn hoofdwerk „Darstellung
des preuszischen Civilrechts" (2e uitg. 6 dln).
Borneo of Broenie, een der vier Groote
Soenda-eilanden, ligt tuss. 109° en 119° OL. v.
Greenwich en tuss. 4° 7 , Z.-B. on 6° 21' N.-B.
t. W. wordt 't bespoeld door d. golf v. Siam,
t. N. door d. Chineesche on d. Solo-zee, t. 0.
door d. Celebes-zee en d. straat v. Makassar
on t. Z. door d. Java-zee. d. Grootte wordt
geschat op 12 000 vk. geogr. 'nip on 't aantal
bew. op ruim twee millioen. d. Hitte is er
niet zoo drukkend, als d. ligging doet vermoeden. Wijl d. Europeanen nog niet diep
binnenslands doorgedrongen zijn, is hierover
niet veel met zekerheid bekend. Borneo is
met uitgestrekte, overoude wouden bedekt,
waarin d. orang-oetang, tijger, panter, luipaard,
rhinoceros, 't hart en wilde zwijn in menigte
leven. d. Wateren wemelen er v. visschen,
maar ook v. kaaimans on d. lucht grimmelt
v. insecten. d. Bodem bevat syeniet, graniet,
dioriet, serpentijn, porphyr, diamanten, waarvan er gevonden zijn v. 30 a 40 karaat, steenkool, goud, platina, antimonium, zink en ijzer.
't Plantenrijk levert er in uitmuntende hoedanigheid en weelderigen overvloed kostbaar
hout, nuttige harsen, alle vruchten on specerijen v. Oost-India, koffie, suiker en in d. aangeslibde gronden bij d. riviermondingen veel
rijst. Naar 't binnenland rijst d. grond, d.
Kini-Baloe op 6° N.-B. bereikt 4000 M. Er
moeten ook twee groote en veel kleine meren
zijn. d. Voorn. rivieren heeten Broenie of
Borneo in 't N.-W., Koetel in 't 0., Banjermasin
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en Sampit in 't Z.-0., en Pontianak, Sambas
en Simpang in 't Z..W. d. Inlandsche bevolking wordt onderscheiden in: Dajaks in
't W., Idaners, waarschijnlijk uit China al' komstig, in 't N., Tidongers, die naar men
meent v. denzelfden oorsprong zijn als d. bevolking v. Celebes, op d. oostkust en d. Banjereezen op d. Z.-kust. Ook wonen er veel
Maleiers en Chineezen. d. Inlandsche bevolking leeft meest v. 'tgeen d. natuur in overvloed oplevert en voorn. v. jacht en vischvangst. d. Kustbewoners zijn meestal Mohammedanen. Borneo is ten deele onafhankelijk,
ten deele a. Nederland onderworpen. Onafhankelijk is 't rijk Broenie (Borneo-proper),
dat door een sultan geregeerd wordt. In 1627
bereikten d. Portugeezen Borneo, maar vestigden zich er eerst in 1690 te Banjermasin.
Van hier werden ze weldra door verraad en
moord verdreven, maar a. d. 0.-Ind. Comp.
gelukte 't met d. worst v. Banjermasin een
handelsverdrag te sluiten, in 1643 een fort en
een factorij . bij 't dorp Tatis en in 1778 een
tweede te Pontianak en sedert nog eenige
andere te bouwen. Pogingen v. Engelschen
in 1702 en 1774 om zich op Borneo te yestigen mislukten. Na 1816 heeft 't Nederl. Bestuur d. vroegere betrekkingen met d. Z.- en
W.-kust hernieuwd. 't Nederl. gezag handhaaft zich in d. Wester-afdeeling en in d.
Zuider- en Ooster-afdeeling,• d. eerste bevat
d. residentie Pontianak en d. ads.-resid. Sambas, d. laatste Banjermasin, Sampit en KoeteI.
In d. eerste wonen bijna 400 000 menschen,
waaronder 50 000 Chineezen, in d. laatste
600 000. In 't binnenland wonen waarschijnlijk
niet veel menschen, voor zoover wij ze kennen, Dajaks, die getah-pertsja, gom-damar,
rotang en stofgoud verzamelen en daarin met
onze nederzettingen ruilhandel drijven; zij
zijn echter zeer schuw ; 't zoogen. koppesnellen, d. 't onverhoeds overvallen v.
vreemden, om hun 't hoofd af te slaan en
als zegeteeken mee te voeren, is bij hen in
gebruik en zooals sommige reizigers (Ida
Pfeiffer is 't eil. v. 't W. n. 't 0. doorgetogen)
beweren, zijn er ook menscheneters.
Een ondernemend Engelschman, JAMES
BROOKE, vestigde in 1838 een handels-etablissement op 't eilandje Laboean nabij d. westkust; hij nestelde er zich vast en kocht v. d.
sultan v. Broenie d. staat Serawak op d. W.kust, waar een bevaarbare rivier en goede
haven is. In 1846 nam hij d. titel a. v. sultan
v. Serawak en later trachtte hij zijn gebied
a. 't Britsch gouvernement te verkoopen of
zich te doen erkennen. Wijl dit alles in strijd
is met 't tractaat, door ons in 1824 met 't
Britsche rijk gesloten, heeft d. Britsche regeering zijn voorstellen geweigerd, doch na dien
tijd hebben Duitsche en Engelsche maatschappijen getracht vasten voet te krijgen
in 't rijk Broenie en op d. N.-kust, voorn.
met 't doel goud en steenkool te delven
en koloniale producten te verbouwen. In 1881
verleende d. Britsche regeering een vergunningsbrief met bijna onbeperkte machtiging
a. d. „North-British Borneo-Company" onder
't beheer v. ALFRED DENT, al 't welk zeker
evenzeer in strijd is met bovenbedoeld tractaat.
Borneo-.kamfer wordt op Borneo en
ook op Sumatra gevonden in holten v. d.
Dryobalanops camphora. Will a. deze kamfersoort in China groote geneeskracht wordt toegeschreven, wordt zij daarheen tegen hooge
prijzen uitgevoerd. Hare samenstelling is
Ciollis0 en verschilt alzoo slechts 2 atomen
waterstof met gewone kamfer; zij lost geII.
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makkelijk op in alkohol, smelt bij 198° C. en
kookt bij 212° C.
Bornesse (d.) is een water, dat door 't eil.
Putten, langs Abbenbroek en tuss. Geervliet
en Heenvliet naar d. Maas vloeit. 't Is thans
slechts voor kleine schepen bevaarbaar, maar
was in d. middeleeuwen breed en diep genoeg
voor zeeschepen. Om den tol to Dordrecht te
midden, voeren d. Vlamingen door de Bornesse
naar zee. Hierom plaatste graaf Floris III in 't
midden der 13e eeuw te Geervliet, welks haven
in d. Bornesse uitmondde, ook eon tolhuis,
'tgeen aanleiding tot een oorlog tuss. Vlaanderen en Holland gaf.
Bornhauser (THoMAs), geb. 20 Mei 1799 to
Weinfelden in 't Zwits. kanton Thurgau, was
een populair schrijver, die daardoor grooten
invloed kreeg op d. gang der zaken. Hij bedoelde d. overmacht der aristocratie tegen to
gaan, misbruiken af to schaffen on daartoe
herziening v. d. bondsconstitutie te verkrijgen. Hij werd in 1830 met groote meerderheid tot lid v. d. Grooten Raad on tot lid
der regeeringscommissie gekozen, waarna hij
mede arbeidde a. 't ontwerpen v. een nieuwe
grondwet. Hij had echter d. aristocratie zoo
tegen zich verbitterd, dat er zelfs een aanslag op zijn leven geschiedde. Hij werd later
nog meermalen herkozen en overl. in Mrt
1856. Van zijn bij d. Zwitsers zeer geliefde
schriften worden hier vermeld: „Andreas
Schweizerbart" (1834); d. treurspelen „Haus
Waldemar" en „Gemma von Arth" ; d. roman
„Ida von Toggenburg" en 't heldendicht
„Heinz von Stein".
Bornholm is een eiland in d. Oostzee, 6
geogr. mijl v. d. Zweedsche kust gelegen, maar
a. Denemarken onder 't stift Seeland behoorende. 't Is 10'12 vk. geogr. mijl groot en heeft
36 000 bew., die v. landbouw, veeteelt, scheepvaart en visscherij bestaan. d. Grond brengt
graan en aardappelen voort in genoegzame
hoeveelheid voor d. bevolking; d. boer is er
meestal bezitter v. zijn grond. Er zijn twee
goede havens: in d. baai v. Rod en in die v.
Sandvig; d. hoofdstad is Ri5nne met 6400 inw.
Bornholm wordt verdedigd door d. sterke
vestingwerken v. 't nabijgelegen Christiaansoe,
dat door een brug verbonden is met d. citadel
op Friedrichsoe.
Bornier (HENRI DE), geb. 25 Dec. 1825 to
Lunel in 't Frans. depart. Herault, studeerde
in d. rechten en werd opperbibliothecaris v.
d. boekerij v. 't Arsenaal. Hij ontwikkelde
zich tot een groot dichter, vol vuur, kracht
en welsprekendheid. Dit bleek reeds uit zijn
dichtbundel „Les premieres feuilles" (1848) en
verder uit zijn drama's : „Le mariage de
Luther" (1845), „Dante et Beatrix" (1853) en
„La fille de Roland"; d. blijspelen „Le monde
renverse" (1853), „La Muse de Corneille" (1854)
en „La cage du Lion" (1862); d. lierzangen
,l'Isthme de Suez" (1861) on „La France dans
l'extreme orient" (1863) en 't treurspel „Agamemnon" (naar Seneca, 1868). In zijn latere
- periode schreef hij ook novellen en d. roman
„Le fils de la terre" (1864).
Bornoe, een machtig rijk v. Soedan in
Middel-Afrika, ligt t. W. v. 't Tsadmeer tuss.
10° on 15° N.-B. en wordt begrensd t. N. door
d. woestijn en Kanem, t. 0. door Begarmi,
t. Z. door Mandara en t. W. door Hoessa.
d. Grootte wordt geschat op 2700 vk. geogr.
mijl en 't getal bew. op 5 naillioen. 't Land
bestaat uit een zandvlakte met eenige oasen,
behalve in 't Z., waar zich eenige bergen
verheffen; d. voorn. rivieren zijn d. Schary
en d. Yeu, die zich in 't Tsadmeer storten.
14

BOR.

210

d. Warmte wordt door winden uit d. woestijn getemperd. d. Grond levert mais, gierst,
gerst, rijst en boonen op, benevens katoen
en indigo. Behalve paarden, buffels, runderen, olifanten en schapen zijn er leeuwen,
panters, slangen en krokodillen. 't Grootste
deel der bew. belijdt d. Islam; handel is
er weinig, als men d. slavenhandel uitzondert; d. bevolking drijft veeteelt en katoenweverij. Behalve 't Arabisch wordt er 't Bornoesch in versch. dialecten gesproken. 't Betaalmiddel bestaat in kauri's (kleine schelpen). d. Sultan zetelt te Koeka, een plaats
met 8000 inw. Aan 't Tsadmeer liggen Angornoe en Dikoa. Zie over dit rijk Burckhardt
„Travels in Nubia" (Lond. 1819); Denham and
Clapperton „Narrative of Travels and Discoveries in northern and Central-Africa" (Lond.
1826); Hodgson „Notes on northern Africa,
the Sahara and Soudan" (New-York, 1841);
Cooley „The Negrolands of the Arabs" (Lond.
1841).
Bornschein (JOH. ERNST DAN.), geb. 20
Juli 1774 te Prettin, studeerde v. 1793 t. '97
te Wittenberg, leefde v. 1799 t. 1800 to Leipzig
als boekhandelaar, was vervolgens corrector
en sedert 1802 privaatgeleerde to Gera, waar
MO in kunst handelde en een weekblad uitgaf.
Hij schreef een groot aantal romans en historiewerken, o. a. „Abentheuer des Herrn
von Liimmel auf Lilmmelsdorf" (2 dln),• „Antonia delle Roccini" (2 din); „Des Pfarrers
Tochter von Taubenhain; „Der Hundssattler"
(2 din); „Ueber Bestrafung der Verbrecher"
(1804): „Geschichte der lutherischen Kirchenreformation" (2e dr. 1817); „Geschichte von
Polen" (Leipzig, 1808) en „Geschichte der franzOsischen Revolution" (2 din, Gera, 1804).
BORNSCHEIN overt. in 1838.
Boro-Boedho hest een indrukwekkende
tempelrulne op Java in d. resid. Kadoe niet
ver v. Magelang, waar d. Elio in d. Progo
vloeit. Men stelle zich voor een vierkant met
zijden v. 200 M., op een heuvel terrasgewijze
oploopende, zeven muren hoog en gekroond
door een koepel v. 16 M. middellijn en 40 M.
hoogte. Daze koepel is ten deele ingestort. d.
Muren zijn uitwendig met beeldhouwwerk
overladen; men vindt er o. a. 400 nissen met
zittende Boeddhabeelden. Er bestaan welgeslaagde photographieen v. dit kunstgewrocht
en d. Indische regeering zorgt voor d. instandhouding. Vermoedelijk is deze Boeddhatempel
in d. 7e eeuw n. Chr. gebouwd.
Borodino is een dorp in 't Russ. gouvernement Moskwa a. d. Kaloega, een tak v. d.
Moskwa, en is merkwaardig door d. bloedige
worsteling der Russen onder Koetoesow tegen
't Groote lager v. Napoleon op 7 Sept. 1812,
bekend als „d. slag a. d. Moskwa". Hier streden 128 000 man onder Napoleon tegen ongeveer evenveel Russen, die zich op d. hoogten
hadden verschanst. d. Russen verloren 25 000
is 50 000 man, maar trokken in goede orde af.
't Gevolg was d. vat v. Moskou.
Borough is een Eng. woord, overeenkomend met ons burcht. Evenals bij ons en
elders vestigden zich d. landbewoners om
bescherming to erlangen in d. nabijheid der
sterke en veiiige burchten en zoo werden
deze d. oorsprong v. versch. steden. Alzoo
kregen d. boroughs stedelijke rechten en zonden zij leden naar 't Parlement ; in d. loop
des tijds vervielen vele v. deze boroughsteden,
xnaar d. enkele personen, die er over waren,
zonden nog altijd leden n. 't Parlement, terwtjl jong opgekomen groote steden, als Manchester en Birmingham, niet vertegenwoor-
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digd waren. Hieraan is een eind gemaakt
door d. reformbill v. 1832.
Borowy (nEmENs), geb. 12 Jan. 1838 to
Riegersburg in Stiermarken, studeerde te
Praag in d. theologie, ontving d. priesterwijding en werd in 1871 hoogl. in 't Kerkelijk
recht to Praag. Van zijn talrlike R. Kath.
theol. werken dienen vermeld te worden zijn
hoofdwerk „Liber I, II et III erectionum archidioecesis Pragensis" (1875—'78); „Acta des
kath. u. utraq. Konsistoriums im 16 Jahrh.."
(2 din, 1869); „Geschichte der Nepomucenischen Hareditat" (1885) en versch. monographieen.
Borowsk is een arrond.-hoofdst. met
10 000 inw. in 't Russ. gouvern. Kaloega a. d.
riv. Protwa. Er zijn fabrieken, welvarende
kooplieden en in d. omtrek is veal tuinbouw.
.37 orovvsky (LUDWIG ERNST v.), geb. 17
Juni 1740 to Koningsbergen, studeerde in d,
godgeleerdheid on werd tot predikant beroepen in zijn geboorteplaats. Hij was zeer bevriend met Kant on deed veal voor d. verbetering en ontwikkeling v. 't anderwijs. Hij
werd hierom tot generaal-superintendent benoemd. Als 90-jarig grijsaard (in 1829) werd
hij tot Evang. aartsbisschop verheven on hij
overt. 9 Nov. 1831. Hij schreef: Ueber Geist
and Styl Martin Luthers" (1793) on „Ueber
Kant" (1804).
Borri (JOS. FRANC.) ook BURRHUS genoemd,
baarde als alchemist en geneesheer groot opzien. Te Milaan in 1616 geb., overt. hij to
Rome in 1695 in d. gevangenis, waarin hij
zijn leerstellingen afzwoer. Hij heeft op vele
plaatsen gewoond, o. a. to Amsterdam, waar
hij op grooten voet leefde on een karos hield,
iets, dat toen lang niet algemeen was. Schrijvers v. dien tijd vermelden wonderlijke dingen over hem.
Borrichius (OLAF), een beroemd Deensch
geneesheer, die ook als philoloog on chemicus
groote verdiensten had, was to Borchen bij.
Rype in 1626 geb. on studeerde to Kopenhagen onder Wormius, Pauli on Th. Bartholinus. Daarna bereisde hij Holland, Engeland,
Frankrijk, Italie en Duitschland. Hij promoveerde in d. geneeskunde to Angers on werd
bij zijn terugkomst in 1666 to Kopenhagen
als hoogl. in d. philologie, chemie en botanie
benoemd. Hij overt. ongohuwd in 1690. Men
heeft v. hem: „De ortu et progressu Chemiae";
„De Hermetis Aegyptiorum et Chemicorum
sapientia"; „Divinatio metallica" (1677); „Conspectus chemicorum illustrium", na zijn dood
to Kopenhagen in 1697 uitgegeven. Veal waarnemingen v. hem komen voor in d. „Acta
medicorum Hafniensium", die in „Lindenius
Renovatus" nauwkeurig worden vermeld. Hij
werd ook voor d. schrijver v. een werkje,
pseudoniem uitgegeven, „Blottesandaei Deuringius Heautontimorumenos", gehouden, dat
veal opzien baarde, maar hij zelf heeft in
zijn brieven a. Bartholinus dit ontkend.
Worries (WILH. FRIEDR. OTTO, graaf v.),
geb. in 1802 to Dorum in Hannover, studeerde
to Gottingen in d. rechten en trad in Hannoverschen staatsdienst. Toen d. volksbeweging
v. 1848 uitbrak, trachtte hij afgevaardigde
naar 't Parlement to Frankfort to worden
door to verklaren, dat hij dat lichaam als d.
hoogste macht in Duitschland beschouwde
en er voor d. volksrechten wilds optreden. d.
Kiezers vertrouwden hem echter niet en hij
werd niet afgevaardigd. Nu sloot hij zich bij
d. adel en d. reactionnaire partij aan. Hij
werd Minister v. Binnenl. zaken in 't kabinet
Von Schele en ontwikkelde daar een groote
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werkzaamheid, maar als bestrijder der hervormingen v. 1848. Soms dolf hij 't onderspit,
maar eindelijk gelukte het hem d. invloedrijkste oppositieleden buiten d. Tweede Kamer to houden en a. d. regeering d. meerderheid to bezorgen. Nu werden vele wetten in
reactionnairen zin veranderd en 't rechtswezen geweld aangedaan. Inzonderheid verzette
hij zich sedert 1859 en '60 tegen 't streven
naar Duitschlands eenheid en wilde hij zelfs
door vreemde hulp Hannovers afzonderlijk
bestaan doorzetten. Dit wekte groote verontwaardiging en, toen hij zich ook met kerkelijke zaken moeide en in 1862 een rechtzinnigen lands-catechismus wilde invoeren, was d.
Koning door d. volksgeest gedrongen BORRIE5
to ontslaan. Na d. inlijving v. Hannover bij
Pruisen, kwam hij niet weder in staatsdienst,
maar ward hij tot lid v. 't Huis der Heeren
benoemd, waar hij zich bij d. uiterste rechterzijde voegde en d. invoering v. Pruisische
instellingen in Hannover zocht to beletten.
Hij overl. 14 Mei 1883.
B orromeische eilanden is d. naam v.
drie eil. in 't Lago-maggiore, een schoon meer
in Opper-Italia. Zij ontleenen hun naam a. d.
familie BORROMEO, die reeds voor vele eeuwen
rijke landerijen in d. nabijheid v. dit meer bezat.
VITALIANO BORROMEO liet in 1671 op drie kale
rotsen in dit meer tuinaarde brengen en terrassen opmetselen. Hierdoor ontstonden vervolgens doze eilanden, die Isola-bella, Isolamadre en Isola-superiore of d. Pescatori genoemd worden on waarvan d. beide eerste
wegens hun bekoorlijke ligging beroemd zijn.
Op Isola-bella staat een fraai kasteel v. vier
verdiepingen nabij d. oever. d. Tuinen zijn
in d. Franschen smaak aangelegd met heggen
en berceaux v. citroen- on limoenboomen,
voorts vindt men er hooge laurier-, mirt-,
cypres- on granaatboomen, waarvan d. vruchten rijp worden.
B orromeo (CARLO, graaf), d. heilige, gab.
2 Oct. 1538 op 't kasteel Arona a. 't Lagomaggiore, ward reeds op zijn 12e jaar met
abdijen begiftigd. Hij studeerde to Pavia in
d. rechten, promoveerde in 1559 on ward door
zijn oom, paus Pius IV, eerst tot apostolisch
protonotarius, daarna tot referendaris, eindelijk
tot kardinaal en aartsbisschop v. Milaan benoemd. Hij was vroom, gestreng jegens zich
zelven on wijdde zich nauwgezet a. d. hem
opgedragen betrekkingen. Als legaat over d.
Romagna, Ancona on Bologna was hem een
deel v. d. Pauselijke wereldlijke regeering en
als protector v. Portugal, d. Zuidelijke Nederlanden en Zwitserland, Franciscanen, Carmelieten en Malthezer-ridders een deel der kerkelijke regeering v. d. Pauselijken stool opgedragen. Hij woonde 't concilie v. Trente bij
on bespoedigde d. zittingen ervan. Ook ondersteunde hij d. Paus bij zijn bouwplannen
on gaf hij eon groot deel v. zijn inkomen tot
herstel on opsiering der kerken v. zijn aartsbisdom. In 1565 hield hij to Milaan als legatus
a latere een synode en in 1566 gaf Pius V
hem verlof zijn voortdurende residentie in
Milaan to nemen. Daar had in d. laatste 80
jaar geen aartsbisschop gezeteld en was d.
kerktucht in diep verval; hij trad er nu met
omzichtigheid doch vastberaden als hervormer op, zoodat bij zijn dood 't diocesium Milaan
door verbeterde zeden en waardige priesters
een voorbeeld ter navolging was. BORROMEO
verfraaide d. stad en d. Dom; hij lokte 't yolk
door goede predikers en door voortreffelijke
kerkmuziek in d. kerken, voerde ook onder
d. leeken strengere zeden in on was d. wel-
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doener v. bedrukten on behoeftigen. Misnoegde geestelijken on verbitterde monniken,
vereenigd met d. Spaansche regeering, die
ijverzuchtig was wegens d. uitbreiding v.
zijn aartsbisschoppelijke rechtsmacht, trachtten horn ten val to brengen. Hij ward bij d.
Paus aangeklaagd en boschuldigd v. hoog verraad tegen d. rechten des Konings; ja d. woede
der Humiliaton, eon orde, wier hervorming
hij ondernomen had, ging zoo ver, dat eon
v. hen, zekere Farina, in 1569 eon geweerschot op hem loste on horn. wondde. Bij d.
hongersnood in 1570 on d. pest in 1575 to
Milaan bleef door BORROMEO'S wijze verordeningen on milddadigheid een groot deel der
bevolking behouden.
BORROMEO stierf 3 Nov. 1584. Hij was geeerd
om d. reinheid zijner zeden, d. vastheid v. zijn
karakter on zijn onvermoeiden ijver. In 1616
ward hij heilig verklaard. Zijn theolog. werken zijn in 1747 to Milaan in 5 folio-daelen
uitgegeven. Aan d. westelijken oever v. 't
Lago-maggiore nabij zijn geboorteplaats is
hem ter eere een standbeeld v. 16 M. hoogte
opgericht. Zijn leven is beschreven door Guissano (1615); Godeau (Brussel, 1684, Parijs, 1747);
Touron (Parijs, 1761) en Stolz (Zurich 1781).
Borromeo (FEDERICO, graaf), brooders zoon
v. d. voorg., gob. in 1563 on evenals zijn oom
kardinaal en aartsbisschop v. Milaan, was d.
stichter der Ambrosiaansche boekerij. (Zie
dat art.).
Borromini (FRANCESCO), gab. to Bissone
in 1599, was een der bouwmeesters en beeldhouwers, die onder d. leiding v. BERNINI a. d.
s. Pieterskerk hebben gearbeid. Hij was een
bowling v. CARLO MADERNO en bezat groote
kunstvaardigheid, maar hij overlaadde zijn
werken met grillig bijwerk. In een vlaag v.
zwaarmoedigheid bracht hij zichzelf om 't
leven.
Borrow (GEORGE), gab. to Norfolk in 1805,
had een avontuurlijken levensloop. Hij verkeerde in zijn jeugd lang onder d. gipsy's
(Britsche Zigeuners) en bereisde later als
agent v. 't Britsche bijbelgenootschap een
groot deel der wereld. Hij overl. 29 Juli 1881
to Oulton in Suffolk. Zijn schriften werden
om d. boeienden inhoud met grooten bijval
door 't Engelsch publiek ontvangen en meermalen herdrukt. Zij heeten: „The Zincali; the
gipsies of Spain" (1841); The bible in Spain"
(1843); „Lavengro, the scholar, the gipsy and
the priest" (vermoedelijk zijn eigen levensgeschied.); „Romeny Rye" (3e dr. 1872); „Wild
Wales; its people, language and scenery"
(3 dln, 2e dr. 1865) en „Romano Lavo Lil. wordbook, or English gipsy language" (1874).
B orrowdale is een liefelijk dal in 't Eng.
graafs. Cumberland; d. Derwend vloeit er
door; in d. omtrek zijn talrijke bergmeren, er
zijn watervallen v. 30 a 40 M. hoogte; 't gebergte verheft er zich tot bijna 1000 M. en is
niet moeilijk to beklimmen. d. Vergezichten
zijn er verrukkelijk.
B orsdorfer-appelen heeten vermoedelijk naar 't Saksische dorp Borsdorf. Zij groeien
ook in ons vaderland maar 't best in een
Saksisch dal a. d. Mulde bij 't dorp Tome.
Daze verscheidenheid, ook „reinette batarde"
geheeten, behoort tot d. reinetten, is lichtgeel met lichtbruine strepen on spikkels en
rood a. d. zonzijde, platrond, geurig, sappig
en toch vast, aangenaam zuur en blijft tot
Februari of Maart goad.
B orsele of Borssele is een gemeente met
ruim 1000 inw. op 't eil. Z.-Beveland, 18 KM.
t. Z.-W. v. Goes. d. Naam dozer plaats is ver-
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maard in d. Vaderl. geschied. door d. heeren
v. BORSELE, die tot d. edelen v. Zeeland-bewester-Schelde behoorden,welke veelal om
onafhankelijk te blijven zich voor Vlaanderen verklaarden, als Holland hen wilde regeeren, maar zich. bij Holland voegden, ads Vlaanderen rechten op hun grond liet gelden. d.
Invloedrijkste dezer edelen waren: WOLFERT
V. B.; deze was heer v. Vere en droeg zijn
bezittingen in 1280 a. gravin BEATRIX, die
voor haar minderjarigen zoon Floris V regeerde, op, om ze onmiddellijk in leen terug
te ontvangen, — een toen veel voorkomende
handeling v. edelen, om door 't leenrecht d.
bescherming en bijstand v. een machtig vorst
te verwerven. Hoewel WOLFERT V. B. ook
met d. Vlaamschen graaf heulde, koos Floris V
hem tot raadsheer en, toen Floris V in 1296
vermoord was, wierp d. Zeeuwsche edelman
zich op tot regeerder in naam v. d. aanvankelijk in Engeland vertoevenden, zwakken en
onbeduidenden graaf Jan I. Van zijn sterk
kasteel Sandenburg bij Vere uit gebood hij
over Holland met willekeur, trots en ook
met hebzucht, want hij verrijkte zich ten
koste v. edelen, wier goederen verbeurd verklaard werden. 't Meest joeg hij d. burgerijen
tegen zich in 't harnas, omdat hij d. voorrechten der steden aantastte; er ontstond
oproer en verzet, vooral te Dordrecht. WOLFERT
wilde nu d. jongen Graaf en d. landsregeering
naar Vere overbrengen en vandaar uit een
heirvaart tegen Dordrecht beschrijven. Hij
werd echter door Hollandsche edelen en burgers achterhaald, op 't Steenhuis te Delft gebracht en op 1 Aug. 1298 door 't yolk vermoord. d. Edelen, die deel hadden in 't gebeurde, verzoenden zich met zijn geslacht in
1309. — HENDRIK V. B. was een getrouw dienaar v. 't Bourgondische huis. FILIPS D. GOEDE
verhief hem tot raad, tot rekenmeester v.
Holland, Zeeland en Friesland en in 1426 tot
ridder v. 't Gulden Vlies. In 1438 bevocht hij
met een oorlogsvloot een overwinning op die
der Hansesteden; in 1469 bedwong hij Dinant
en in 1470 benoemde KAREL D. STOUTE hem
tot admiraal v. d. vloot, die hij tegen d. Eng.
graaf V. WARWICK uitzond. HENDRIK V. B. behaalde een volkomen overwinning, verbrandde
eenige schepen v. Warwick en bracht tien
veroverde schepen naar Zeeland. Deze held
overl. hoog bejaard op 17 Febr. 1474. — FRANK
V. B., in 1425 door hertog JAN V. BRABANT tot
stadhouder over Holland aangesteld ; hij streed
wakker onder FILIPS D. GOEDE tegen Humphrey v. Glocester en redde zijn heer, toen
deze reeds omsingeld en gewond was. Hij
werd daarvoor tot ridder geslagen en in 't
stadhouderschap over Holland bevestigd. Hij
bewees gedurende Filips' verblijf in Frankrijk
op kiesche wijs hulp en ondersteuning a. d.
ongelukkige JACOBA V. BEIEREN. Hierdoor ontstond een innige betrekking tuss. FRANK en
JACOBA en zij huwden heimelijk. In 't geheim,
omdat JACOBA bij 't verdrag v. 1428 beloofd
had niet te zullen huwen zonder toestemming
V. FILIPS. Deze kwam 't echter te weten, liet
FRANK gevankelijk naar 't slot te Rupelmonde
voeren en sprak zelfs zijn doodvonnis uit.
JACOBA snelde naar Rupelmonde om Frank
te verlossen; zij ontmoette daar FILIPS en nu
werd een vergelijk getroffen, waarbij FILIPS
in 't huwelijk bewilligde, mats JACOBA bij
haar landen ook haar titels en aanspraken
liet varen (1433). Zij behield 't houtv esterschap v. Holland, FRANK verloor 't stadhoudeschap, maar verkreeg d. titel v. JONKER V.
OOSTERVANT, en 't huwelijk werd nu in 't open.
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baar gesloten. JACOBA overl. reeds in 1436 op
't slot te Teilingen. FRANK bleef in gunst bij
Filips d. Goede en Karel d. Stoute, werd in
1445 tot Vliesridder verheven en overl. 19
Nov. 1470.
Dorselen (JAN WILL. v.), geb. 20 Sept. 1825
te Gouda, werd onder d. leiding v. A. SCHELFROUT een voortreffelijk landschapschilder. Zijn
stukken stellen meest Nederl. natuurtafereelen voor, zijn getrouw, maar dichterlijk opgevat en munten nit door frisch koloriet. Op
ondersch. tentoonst. in 't Vaderland en ook
te Weenen en Philadelphia werden zijn inzendingen bekroond.
Borsig heet een Berlijnsche firma, die
machines en inzonderheid locomotieven fabriceert en in 1837 gegrond is door JOH. KARL
FRIEDR. AUG. BORSIG, geb. te Breslau, 23 Juni
1804. Hij begon met 50 arbeiders en bij zijn
dood, 6 Juli 1854 te Moabit, waar hij een
ijzersmelterij gesticht had, waren er 1800 man.
a. 't werk en was d. 500e locomotief afgeleverd. Zijn zoon breidde d. inrichting meer en
meer uit, leverde jaarlijks 250 locomotieven
of en had bij zijn overlijden, 10 Apr. 1878,
ruim 3000 man in dienst. In 1883 waren reeds
meer dan 4000 locomotieven door d. firma
BORSIG afgeleverd.
13orsins.kisch zoutmeer .('t) ligt in d.
Siberische steppe in 't gouvern. Irkoetsk. 't
Heeft 11 KM. omtrek en is ondiep. Van Maart
tot Augustus wordt d. bodem v. dit meer
met een korst nagenoeg zuiver glauberzout
(natriumsulfaat) bedekt, die voor d. Russ.
regeering wordt ingezameld. Jaarlijks worden
gemiddeld 250 000 B.G. gewonnen, die voor
een groot deel in d. Russ. zilversmelterijen
worden gebruikt.
Borsippa was een stad in Mesopotamie
a. d. Euphraat onder 't Chaldeeuwsch-Babylonisch rijk en ook onder d. Perzische heerschappij, bloeiend door handel en katoenweverij.
Borsna is een arrond. hoofst. met 10 000
inw. in 't Russ. gouvernem. Tsjernigow a. d.
riv. Borsna, een tak v. d. Desna, die kort na
d. vereeniging in d. Dnjepr vloeit. d. Omstreken zijn vruchtbaar, fabrieken en binnenl.
handel bloeien er zeer.
Borsod beet een Hongaarsch comitaat,
84 vk. geogr. mijl groot met 200 000 bew. 't
Ligt a. d. rechter- (west-) zijde v. d. Theiss,
t. N. door Torna, t. Z. door Heves begrensd.
Er groeit veel graan en wijn; ook bevat d.
bodem kostbare delfstoffen. d. Hootdst. heet
Miskolcz.
BOrSSZ.1/22 (ABRAHAM V.), een Nederl. schilder, teekenaar en etser, wiens levensbijzonderheden onbekend zijn, leefde in d. laatste
helft der 17e eeuw en heeft zeer verdienstelijk landschappen, stadsgezichten en gevogelte afgebeeld. Zijn schilderijen, in een donkerbruinen toon krachtig geschilderd, zijn
vol effect, doch wat zwaarmoedig. Misschien
wordt hij daarom, schoon ten onrechte. voor
een leerling v. Rembrandt gehouden. 't Museum Boymans bezit „Een maanlicht" Y.
dezen meester, die meer als teekenaar uitmuntte. Zijn teekeningen zijn helder en doorschijnend, waar en natuurlijk en worden hoog
gewaardeerd. Op d. verkoopingen v. Molkenboer, Goll en De Vos kwamen er vele voor,
die tot hooge prijzen verkocht werden; twee
gekleurde teekeningen, „Een watergezicht
met een dijkje" en „Een overhaal met een
schuit" voorstellende, golden f 995; bij Ploos
van Amstel .Een landschap" f 400. Hij etste
landschappen met vee en vogels in d. manier
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v. Potter, die zeer zeldzaam zijn en bij Bartsch
vermeld worden; op d. verkooping v. d. gra.af
Von Fries golden zij f 16.
Borst (Pettus) is d. naam v. 't voorste
deel v. 't lichaam met d. beide zijden, v. d.
hals of tot a. 't bovenste deel v. 't onderlijf.
d. Borstholte of borstkas (cavitas thoracica,
thorax) wordt gevormd door 't borstbeen
(sternum), d. ribben (costae) en twaalf ruggewervels (vertebrae dorsales). Dwars over 't
eerste paar ribben loopen d. sleutelbeenderen
(claviculae), waardoor d. hals v. d. borst afgescheiden wordt. Naar beneden wordt d.
borstholte door 't middelrif (diaphragma; zie
Middelrif), een groote spier, v. d. buikholte
gescheiden. Van boven wordt d. borstholte
gesloten door d. sleutelbeenderen, d. driehoekige halsspieren (musc. caleni), d. luchtpijp, d.
slokdarm, d. groote bloedvaten v. 't hoofd
en d. zenuwvlecht voor d. arm. Alle andere
openingen zijn door bindweefsels (zie Bindweefsel) gesloten. In d. ruimte tuss. d. ribben
liggen d. tusschenribspieren (musc. intercostales), die uit twee lagen, ieder v. elf paar,
bestaan. d. Buitenste noemt men d. uiterste
tusschenribspieren (musc. int. externi). In deze
loopen d. vezels schuin naar beneden, v. achteren naar voren. d. Tweede laag ligt onder
d. eerste en is die der inwendige tusschenribspieren (musc. int. interni), in deze loopen
d. vezels v. voren naar achteren. Op d. inwendige oppervlakte v. 't borstbeen, in d.
borstholte, ligt d. driehoekige borstbeenspier
(muse. triangularis sterni). Op d. voorzijde der
borst liggen d. sleutelbeenspier (musc. subclavius), d. kleine en groote borstspier (musc.
pectoralis minor et major); a. d. zijden d. groote
getande spieren (musc. serratus anticus major).
Op d. groote borstspier ligt d. mamschijf,
borstklier (glandula mammae, zie Borsten).
Deze is met los bindweefsel en vet omgeven
en met d. groote borstspier vereenigd en 't
geheel is door d. huid bedekt, die op 't borstbeen minder beweeglijk is. d. Spieren v. d.
achterzijde behooren tot d. rug (zie Rug). d.
Borstholte is v. binnen met twee zakvormige weivliezen, 't borstvlies (zie .Ademen
en Borstvlies), bekleed. In deze liggen d.
longen (zie Longen) en in een bijzonder weivlies, 't hartezakje (pericardium), 't hart. Ook
d. stammen der groote bloedvaten liggen in
d. borstholte. Bij kinderen en jonge dieren
vindt men in d. borstholte nog een ander
orgaan, d. thymus (glandula thymus), ook wel
borstklier genoemd, waarvan in d. volwassen leeftijd slechts enkele sporen worden
gezien.
Bij d. gewone rustige ademhaling is d. werking v. 't middelrif bijna genoegzaam (zie
Ademen), maar bij een diepe ademhaling wordt
d. borst in alle richtingen uitgezet. Bij d. inademing zijn vooral d. buitenste tusschenribspieren werkzaam met die deelen v. d. binnenste tusschenribspieren, welke tuss. d.
kraakbeenderen der ribben liggen, met d.
oplichtende spieren der ribben (musc. levaturus costarum), die a. 't achtereinde v. d.
ribbon zijn, tot d. vierde laag der rugspieren behooren en door HYRTL tot d. lange rugspieren worden gebracht, en met een gedeelte
v. d. driehoekige borstbeenspier. Door deze worden d. ribbon opgeheven. Voor d. uitademing
wordt slechts een zeer geringe spierwerking
gevorderd; hierbij zijn die deelen der binnenste tusschenribspieren werkzaam, welke
moor bepaald a. d. ribben bevestigd zijn, on
een gedeelte v. d. driehoekige borstbeenspier.
d. Buikspieren zijn hierbij behulpzaam. Bij
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krachtige uit- en inademingen komen nog
andere spieren in working.
d. Borstholte is bij d. man ruimer dan bij
d. vrouw.
Borstbessen zijn vruchten v. versch.
plantenfamili6n, die door hun slijmerig, frisch,
zuurzoet, oplossend sap heilzaam werken bij
borstziekten, maar ten onzent weinig bekend
zijn, omdat zij in verschen staat aangewend
worden en alleen in warme klimaten groeien.
d. Zwarte borstbes (Sebestenae, Myxae) is d.
vrucht v. Cordia Myxa , een boom v. 7 a. 10 M.
hoog, die in Indi6, Arabio en Egypte groeit.
d. Italiaansche borstbes of jujube is d. vrucht
v. een heester, Zizyphus vulgaris geheeten, tot
d. familie der Rhamaeen behoorende en vermoedelijk onder keizer Augustus uit Egypte
of Klein-Aziti naar Itali6 overgebracht. Deze
heester draagt een steenvrucht, welks geelachtig, slijmerig, zoet vruchtvleesch in d.
apotheken v. Frankrijk en Itali6 als baccae
jujubae bekend is en d. naam gegeven heeft
a. d. tabletten v. gom en sulker (jujubes), die
wel keelaandoening, maar niet 't borstlijden
verzachten.
Borstelgras (Nardus) is een plantengesl.,
dat tot d. fam. der Grassen (Grammine6n) behoort en waarvan d. soort N. stricta ('t Stijl
borstelgras) in ons Vadorland in 't wild groeit.
d. Zaden zijn vervat in harde, puntige, rechte,
eenzijdige aren.
Borstell (LUDW. GEORG LEOP.
gob. 30
Dec. 1773 to Tangermiinde, trad reeds op
15-jar. leeftijd in Pruis. krijgsdienst bij 't regiment zijns vaders. In d. ongelukkigen oorlog
v. 1806 was hij reeds majoor. Na d. slag bij
Jena dekte hij met 800 ruiters d. tocht des
Konings naar Koningsbergen door een aanval
op Ney, die naar Koningsbergen op weg was,
maar in d. waan, dat hij met d. voorhoede
v. een aanzienlijke macht to doen had, terugtrok, waarop d. vurig begeerde wapenstilstand
volgde. In d. bevrijdingsoorlog was hij luit.generaal; hij blokkeerde Wesel, werd gewond
bij Hoogstraten, streed met mood en beleid
bij Kortrijk, Maubeuge en Soissons en werd
opperbevelhebber v. 't 2e Pruisis. legerkorps
to Namen. Toen in 't lager 't besluit v.
't Weener-congres, een derde deel v. Saksen
bij Pruisen in to lijven, bekend werd, kwamen d. Saksische bataljons in opstand en
BLUCHER beval dat d. ergste zeven oproermakers gefusilleerd zouden worden. Toen BORSTELL vergeefs op genade had aangedrongen,
liet hij 't vonnis onuitgevoerd en werd hij
door d. krijgsraad tot vier jaar vestingstraf
veroordeeld. Niet alleen schold kon. FRIEDR.
WILHELM hem die straf kwijt, maar hij benoemde hem tot commandant der vesting
Maagdenburg en in 1726 tot commandantgeneraal der Rijnprovincign. BORSTELL overl.
9 Mei 1844.
.Borstels zijn d. harde, dikke haren, die
bij d. dikhuidige dieren Kier en daar, maar
ook bij andere orden v. zoogdieren, insecten
en zelfs planten dicht bij elk. voorkomen. Zij
bestaan hoofdzakelijk uit een geelbruine boomachtige stof en worden bij verwarming week,
Bij destillatie gaat er een brandige olie, een
ammoniakhoudende vloeistof en een benzoezuurzout over. Borstels worden hoofdzakelijk
gebruikt tot 't vervaardigen v. schuiers.
Borstelxvormen (Chaetopoda) vormen een
onderklasse der Ringwormen (annelides. Zij onderscheiden zich door ongelede bewegingsorganen, bestaande in veerkrachtige borstelharen,
die uit voetstompjes groeien. Zij hebben rood
(somrnigen geel) blood, uitwendige kieuwen,
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voelhorens en d. meeste soorten oogen. d. Regenwormen, die tot d. oligochaeta behooren, zijn
tweeslachtig: zij bevruchten elk. wederkeerig.
d. Borstelwormen worden onderscheiden in
twee orden: Oligochaeta, waartoe d. geslachten Lumbricus (aardworm) en Nafs behooren
en Polychaeta, die d. geslachten Aunicola,
Nerels, Aphrodite, Clymexe, Terebella e. a. omvatten.
Borsten (Mammae) zijn d. organen, waarin
bij d. vrouw 't zog wordt afgescheiden. Ook
bij sommige zoogdieren zijn d. melkklieren op
d. Borst geplaatst, zooals bij apen en vleermuizen; bij d. overige zijn zij meestal a. d.
buik. Bij d. vrouw komen d. borsten in d.
huwbare jaren tot volkomenheid, maar bij d.
man blijven zij onontwikkeld. Zij liggen op
d. groote borstspier tuss. d. derde en zesde
rib en laten tuss. beide een ruimte over, die
d. boezem (sinus) genoemd wordt. In 't midden is d. tepel (papilla), die door een rondo
vlek (areola mammae) v. een min of meer
donkere kleur wordt omringd. In doze vlek
ziet men bij mannen vaak lange haren. d.
Tepels staan een weinig zijdelings naar buiten. d. Eigenlijke klier (glandula mammae),
door los celweefsel on vet omgeven, ligt onder d. huid. Iedere borstklier bestaat uit 16
21 kwabbetjes v. talrijke kleine blaasjes,
die in enge vaatjes overgaan, welke zich in
stammen, d. zogbuizen, vereenigen, die zich
in 't midden der klieren verheffen on afzonderlijk naar d. tepel loopen, waarin zij tuss. d.
rimpels v. dozen in paren, of ook telkens
drie, zich naar buiten openen. d. Tepel bestaat verder uit vaten, waarvan d. slagaders
gekronkeld zijn. Ook is d. tepel zeer rijk a.
zenuwen. Al doze deelen zijn in d. tepel door
bindweefsel vereenigd on door d. huid bedekt, die in dit orgaan talrijke gladde spiervezels en pigmentcellen bevat, door welke
laatste d. bruine kleur voortgebracht wordt.
In d. donkere vlek v. d. tepel zijn kleine verhevenheden, die door smeerkliertjes worden
gevormd (Zia verder Melk en Zog.).
In 't kraambed, in enkele gevallen reeds in
d. zwangerschap, worden soms d. borsten door
een ontsteking (mastitis) getroffen, die bijna
altijd in ettervorming overgaat. d. Zogbuizen
kunnen zich zakvormig verwijden en zoo gezwellen vormen. Ook kunnen er zich in d.
borsten vet-, vezel-, beurs- en kankergezwellen ontwikkelen. d. Tepel is dikwijls weinig
ontwikkeld of to diep liggend, welk gebrek
gedurende d. zwangerschap d. aanwending v.
tepelringen vordert. Ontvellingen en kloven
komen a. d. tepel gedurende 't zoogen veel
voor. Bij zeer gevoelige tepels gebruikt men
tepeldeksels v. ivoor of v. kaoetsjoek om d.
drukking bij 't zuigen to vermijden.
13orstius (JAKOB), gob. 15 Jul. 1612 to Purmerend, studeerde to Leiden in d. godgeleerdheid, word in 1643 als predikant beroepen to
Dordrecht en in 1653 to Rotterdam, waar hij
1 Jul. 1680 overl. Hij schreef veel leerredenen,
waaronder een Over 't lang hayr"; eon „Onderwijsboekje in d. Christ. godsdienst", door
Valentijn in 't Maleisch vertaald; verder:
„Ahasueros, dronken en gram" on „Vermakelyke wandeling naar d. hemel". BORSTIUS
bemoeide zich ook met staatkunde, had deel
in d. moedwil der Prinsgezinden te Rotterdam in 1672 en middellijk ook in d. moord
der De Witten.
Borstkruiden zijn gedroogde plantendeelen, die als thee getrokken worden om
een geleiachtigen, oplossenden drank te bereiden, die bij 't hoesten d. organen lenig
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maakt en verzacht. d. Apotheker levert daartoe ondereen gemengd Iersche mos, klaprozen
en zoethout.
Borstvlies (Pleura) hoot 't weivlies (zie
Weivlies), dat d. inwendige oppervlakte (zie
Ademen en Borst) der borstkas bekleedt. Eigenlijk zijn er twee, waardoor afzonderlijke zakken
gevormd worden, tuss. welke 't hart en d.
groote bloedvaten liggen. d. Ruimte voor 't hart
noemt men d. holte v. 't voorste middelvlies
(cavum mediastini anterioris); die, welke achter
't hart overblijft, noemt men d. holte v.'t achterste middelvlies (cavum mediastini posterioris). Iedere zak bevat een long. 't Borstvlies
wordt dikwijls door ontsteking getroffen, die
zich door stekende pijn en koorts openbaart
(pleuritis) en in 't dagelijksche leven pleuris
genoemd wordt. Zij kan ook zonder koorts
verloopen en een meer slependen vorm aannemen. Dikwijls is zij verborgen, d. w. z. alleen door verwijderde verschijnselen en door
't physisch onderzoek, auscultatie en percussie
(zie Auscultatie en Percussie) herkenbaar. Wanneer er daarbij een ettervormig vocht wordt
uitgestort, draagt d. ziekte d. naam v. enipyema.
Water in 't borstvlies (hydrothorax) of lucht
(pneumothorax) komen als gevolgen v. andere
ziekten voor. Na verwondingen of in enkele
gevallen na borsten v. breuken der groote
slagader kan er ook bloed in 't borstvlies
uitgestort zijn (haimathorax). Ook kunnen er
zich tuberkels on kwaadaardige sponsgezwellen in 't borstvlies ontwikkelen, als doze
voortbrengselen v. afwijkenden groei zich
reeds elders in 't ligchaam gevestigd hebben.
d. Ziekten v. 't borstvlies worden gewoonlijk
bij die der longen beschreven; men zie dus:
Longen (ziekten der).
Borstwering (Fr. parapet). Als men eenig
punt tijdelijk of voortdurend tegen een vijand
wil verdedigen, maakt men een wal, die d.
to verdedigen ruimte geheel of gedeeltelijk
omsluit. Zulk een wal, bij blijvende vestingwerken, forten en werken v. grooten omvang
hoofdwal of muur genoemd, draagt bij veldwerken on bij d. meeste versterkingen v.
tijdelijken aard, waarbij zulk een wal slechts
een goringe hoogte heeft, d. naam v. borstwering. Borstweringen worden gewoonlijk v.
aarde vervaardigd, slechts bij gebrek a. aarde
en in enkele bijzondere gevallen gebruikt men
daartoe balken, boomstammen of andere
middelen. d. Borstwering moot d. daarachter
gelegen ruimte a. 't oog v. d. vijand onttrekken, d. verdedigers tegen 't vuur v. d. vijand
beschutten on hun tevens toelaten gebruik to
maken v. hun vuurwapenen.
Waarschijnlijk bestonden d. eerste borstweringen uit een onregelmatige ophooping
v. aarde; door 't uitgraven v. d. benoodigden
grond a. d. buitenzijde verkreeg men tevens
voor die ophooping een geul of gracht, die
't naderen on beklimmen bemoeilijkte. Allengs
verbeterde men d. vorm dozer opwerping,
zoodat d. ondervinding daaraan vrij algemeen
d. nu to beschrijven gedaante gaf. d. Afmetingen en benamingen, daarbij voorkomende, zijn
d. volgende: d. Began en grond, waarop d.
borstwering is aangelegd, noemt men 't maaiveld ; d. hierin gedolven geul heet d. gracht;
d. daaruit voorkomende aarde vormt 't opgeworpen deel, d. eigenl. borstwering. Tuss. doze
on d. gracht wordt een deel v. 't maaiveld,
3 a 5 dM. breed, overgelaten, dienende om d.
afrollende aarde tegen to houden; dit deel
heet d. berm. Nu volgt naar d. sterkte toe 't
buitentalud, onder een hook v. 45° aangelegd.
In zeer vasten grond kan die helling iets
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steiler zijn. d. Borstweringsdikte regelt zich
naar d. aanvalsmiddelen v. d. vijand: tegen
geweervuur kan men met 1 a 2 M. volstaan,
tegen geschut kan een dikte v. 5 a 6 M. vereischt worden. d. Hoogte der binnenkruin
boven d. beganen grond is in gewone terreinen
2 a 2,5 M. Moet d. borstwering echter dienen
tot dekking v. troepen to paard of is 't omliggend terrein verheven, dan moat de kruin
veel hooger zijn. Om daze hoogte to bereiken,
volgt nu een binnentalud dat een aanleg v.
1/3 a 1 ,4 der hoogte heeft, naar gelang der
aardsoort of der bekleedingsmiddelen : zoden,
rijswerk e. d. g., waarmede 't binnentalud of
d. binnendoceering bekleed wordt. Door daze
geringe helling kan een man, op 't banket (d.
laagte achter d. kruin) staande, gemakkelijk
over d. plonge'e (d. helling v. d. kruin tot 't
talud) vuren. d. Helling v. d. plongee regelt
zich naar 't terrein buiten d. gracht en naar
't doel v. 't werk; gewoonlijk wordt die helling z66 bepaald, dat een man, zelfs geknield
zijnde, a. d. overzijde der gracht getroffen kan
worden. 't Banket ligt 1,25 a 1,30 M. beneden
d. kruin en heeft een breedte v. 1,2 a 1.3 M.,
zoodat er desnoods twee gelederen op kunnen
geplaatst worden. Om gemakkelijker op 't
banket to komen, maakt men naar binnen
trapsgewijze afdalingen ook onder hoeken v.
45°. d. Bovenbreedte der gracht moot minstens
b M. zijn, om 't overspringen to beletten; d.
diepte regelt zich naar d. benoodigde massa
aarde; hoe meer diepte, hoe moeilijker 't beklimmen der borstwering wordt; echter is
men gewoonlijk hierin bepaald door d. moeilijkheid d. aarde hoog op to werpen of wel
doordien men water verkrijgt; d. hoeveelheid aarde wordt dan door 't verbreeden der
gracht gevonden. Hierbij moat men echter
rekenen op d. grootere ruimte, die uitgegraven aarde beslaat in vergelijking der verkregene uitgraving. d. Hellende wanden der
gracht heeten a. d. vestingzijde escarpe on
a. d. buitenzijde contrescarpe; ook daze hebben
een helling v. 45°, maar als d. aardsoort 't
gedoogt, maakt men daze taluds wat steiler
om 't beklimmen moeilijker to maken.
Als 't terrein vOOr d. gracht laag is on d.
plongee een to sterke helling zou moeten
verkrijgen om vuur to kunnen geven op d.
contrescarpe, brengt men een verhooging, 't
#lacis geheeten, voor d. gracht aan. Daardoor
Is d. borstwering nog een weinig meer gedekt en v. verre minder zichtbaar; d. kruin v.
't glacis, d. i. dus d. buitenrand v. d. gracht,
mag echter niet zoo hoog zijn, dat d. vijand
in 't werk zou kunnen zien. d. Aarde voor 't
glacis wordt verkregen of uit d. gracht Of
uit eene afgraving, in 't verlengde v. 't glacis
aangebracht. d. Afmetingen hiervoor moeten
naar omstandigheden geregeld en soms aanzienlijk gewijzigd worden.
Dorstzie.kten zijn d. ziekten v. d.longen,
v. 't hart, v. d. groote vaten en v. 't borstvlies. Zie Longen (ziekten der), Hartziekten, Slagaderbreuken on Borstvlies.
Bort, Zie Boorts.
Bory de s. Vincent (JEAN BAPTISTE), gab.
to Agen in 1780 en overl. to Parijs 22 Dec.
1846, was 17 jaar, toen hij in zijn „Memoirs
sur les genres Conferva et Byssus" eon misslag v. Linnaeus verbeterde, waardoor hij d.
aandacht der regeering op zich vestigde. In
1798 zou hij met kapitein Baudin een wetensch.
reis naar Nieuw-Holland doen, doch zij scheidden, ear zij 't doel bereikt hadden. Bory gaf
daarop uit: „Essai sur les Iles Fortunees de
l'antique Atlantide" (Parijs, 1803) on „Voyage
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dans les quatre principales Iles des more
d'Afrique" (3 din, Parijs, 1804). Hij ward tot
kapitein bevorderd on woonde d. veldtochten
in Duitschland on Spanje bij. Na d. tweeds
Restauratie verliet hij Frankrijk; hij week
naar Brussel, waar hij met VAN MONS d. „Annales des sciences physiques" in 8 din uitgaf.
Ook schreef hij er een degelijk werk over d.
s. Pietersberg bij Maastricht, dat hij onder
d. titel „Voyage souterrain" (1821) uitgaf. In
1820 keerde hij naar Parijs terug, waar hij
arbeidde a. d. redactie v. vrijzinnige dagbladon on v. d. Encyclopaedia v. Courtin. In 1829
ward hij a. 't hoofd gesteld v. een wetensch.
zending naar Morea, waarvan d. vrucht was
't beroemde werk „Expedition scientifique de
la Mork)" (Parijs on Straatsb. 1832, met atlas.)
Voornamolijk bewerkte hij 't botanische gedeelte, gelijk ook een „Nouvelle flore du Peloponnese et des Cyclades" (Parijs, 1838, met
42 pl.) Ook schreef hij nog „Dictionnaire classique de l'histoire naturelle"; „L'homme, essai
zoologique sur le genre humain" (Parijs, 1827,
2 din); , Guide du voyageur on Espagne"
(Parijs, 1823) en 't gedeelte over d. cryptogamen in Duperrey's „Voyage autour du monde"
(Parijs, 1828).
Bory -slaw is een plaats in Gallici6 a. d.
voet der Karpathen, waar in d. laatsten tijd
mildvloeiende petroleumbronnen ontdekt on
in exploitatie gebracht zijn. Hierdoor is 't
aantal inwoners tot ruim 10 000 gestegen. d.
Petroleum wordt langs een spoorweglijn naar
d. Dnjestr gevoerd.
Borysthenes, Zie Dnjepr.
Dos (JERommus) ward omstr. 1470 te 's Hertogenbosch gab. on schijnt daar in 1518 overl.
to zijn. Daze kunstenaar heeft zich door zijn
keus v. phantastische onderwerpen een naam
gemaakt, dien hij door groote bekwaamheden
als schilder ondersteunde. Men staat verbaasd
over zijn vindingrijkheid in 't scheppen v.
fabelachtige wezens; humor kan men er echter niet zoozeer in ontdekken; zij zijn moor
carikatuurachtige voorstellingen v. d. mensch
en afgrijselike tooneelen. Enkele zijn v. emstiger aard en stollen voorvallen uit 't leven
en lijden v. Christus voor, maar ook daarin
verloochende hij zich niet on gaf hij a. d.
figuren der farizeers, schriftgeleerden on wachtens soms een monsterachtige houding of gebaren. „d. Verzoeking v. s. Antonius" was
een zijner geliefkoosde voorstellingen. Zijn
manier was daardoor zees geschikt; hij schilderde meest zonder aan to leggen op een
witten grond on verkreeg daardoor veel doorschijnendheid. HU had een warm koloriet on
een levendigen toots, ook is zijn manier veel
minder stijf dan die zijner tijdgenooten; d. draperieen wist hij met smaak bevallig to piooien.
Zijn schilderijen hebben nog een frisch aanzien, worden niettegenstaande 't onaangename
der onderwerpen gezocht on brengen aanzienlijke prijzen op. Levensbijzonderheden v. dozen
meester kent men weinig. Aileen west men,
dat hij Spanje bezocht, daar veel schilderde
en er gezocht on nagevolgd werd, ze6 zelfs
dat hij op 't koloriet der Spaansche school
v. dien tijd invloed oefende. Van d. vele werken v. BOS, die in dat land zijn, komen er
zeven in 't Escuriaal voor, waarvan een, met
d. spreuk „omnis taro foenum" geteekend, d.
vermaken des vleesches zinnebeeldig voorstelt: versch. zingende on spelende vrouwen,
door d. faam vergezeld, worden, op een hooiwagen gezeten, door zeven wanstaltige beesten voortgetrokkon; menschelijke wezens v.
allerlei karakter on ouderdom trachten d.
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wagon te beklimmen, waarvan er reeds velen
afgestort zijn on door d. zwaren wagon verpletterd worden. Een ander verbeeldt d. hel,
waarin een menigte allegorische figuren door
duivels voortgesleept worden. Men vindt ook
schilderijen v. hem in d. musea to Antwerpen, Weenen en Berlijn. Reeds in d. 16e eeuw
worden vele gegraveerd, die door H. Cock
uitgeg. zijn. Men schrijft ook d. etsplaten, die
JER. BOSCHE en BOS geteekend zijn, dozen
meester toe, welke alle zeer zeldzaam zijn on
duur betaald worden.
.Bos (LAMBERT), gob. 23 Nov. 1670 to Workum, hoogl. to Franeker en daar overl. 6 Jan.
1717, heeft versch. geleerde werken geschreven, die in groote achting zijn zooals eon
uitg. v. d. Grieks. vert. der zeventigen (Franeker, 1709); „Observationes in novum testamentum" (1707) en „Observationes in quosdam
auctores Graecos" (1715).
Bos (sALobtort), gob. 8 Nov. 1749 to Amsterdam, was daar groothandelaar,
maar verloor
.
zijn vermogen d. ongunstige tijdsomstan
digheden. Hij schaarde zich bij d. burgertwisten onder d. ijverige patriotten en werd na
d. omwenteling v. 1795 lid der municipaliteit
to Amsterdam, lid v. 't ComitO v. Waakzaamheid en commissaris v. 't Uitvoerend bewind
op Tessel. Onder d. Fransche heerschappij
was hij directeur v. 's Lands zegel, maar d.
prefect DE CELLES, die zijn vaderlandsche gevoelens doorzag, verwijderde hem. Sedert
dien tijd had hij eon sober bestaan, hij was
onder d. Koninkl. regeering ontvanger to
Velzen en Beverwijk, werd in 1828 met eon
klein pensioen ontslagen en overl. 18 Nov.
1832. Hij was dichter v. zang- en tooneelspelen; zijn ,Feest der Braminen" en „Oberon"
zijn zeer dikwijls ten tooneele gebracht.
I3os (LAMBERT V. D.), die zich ook Sylvius
noemde gob. in 1610 to Dordrecht, word daar
rector der Lat. school, maar wegens nalatigheid ontslagen en overl. in 1698. Hij heeft
eon groot aantal uitgebreide hist. werken on
ook gedichten geschreven. d. Voorn. zijn: eon
vervolg in 3 dln op 't groote work v. L. v.
AITZEMA (zie dit art.); eon nieuwe vertaling
v. FLAVIUS JOSEPHUS en een vert. v. d. DON
QUIJOTE, die 7 drukken beleefde.
Bosboom (SIMoN), gob. te Emden in 1614,
was een bekwaam bouwmeester en beeldhouwer. Hij vervaardigde onder J. VAN CAMPEN beelden en sieraden a. 't stadhuis, thans
koninkl. paleis to Amsterdam, en vervaardigde
voor d. Keurvorst v. Brandenburg bouwwerken to Berlijn. Ook schreef hij Over d. bouworde v. d. vijf kolommen", waarvan in 1784
een nieuwe uitg. verscheen. Hij overl. to Amsterdam in 1668. Ook zijn zoon DIRK B. was
een bekwaam beeldhouwer, schilder en schrijver v. een work over d. doorzichtkunde.
13osboom (JOm.), gob. 13 Febr. 1817 to
's Gravenhage, beoefende d. schilderkunst
onder d. leiding v. VAN HOVE. Hij deed daarna
met VERVEER een kunstreis naar Keulen on
d. Rijnstreek, vervolgens vertoefde hij lang
to Antwerpen en in andere Belgische steden
en met C. KRUSEMAN to Parijs on Rouaan. Hij
vervaardigde op die reizen een aantal studiOn v. 't inwendige v. kerkgebouwen on gaf
daarna in zijn schilderijen op meesterlijke wijze
d. indruk terug, dien d. gewrochten v. d. middeleeuwschen en nieuweren kerkbouw op d.
beschouwer maken. Hij deed dit met dichterlijke opvatting, maar naar waarheid. Hij tooverde met 't licht tuss. d. pilaren on booggewelven, teekende uitvoerig d. altaren on sieraden der R. Kath. kerken en verlevendigde
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_zijn tafereelen door schoon geteekende on
met smaak gegroepeerde personen. Dit is o. a.
toepasselijk op zijn nKathedraal v. Rotterdam"; „Avondmaalsviering in d. Dom to
Utrecht"; „Praalgraf v. Engelbert II V. Nassau in d. kerk to Breda' en ,,Te Deum".
Meermalen warden zijn inzendingen op tentoonstellingen bekroond, o. a. die op d. wereldtentoonstelling to Parijs in 1855. Sedert 1851
was BOSBOOM gehuwd met d. talentvolle schrijfster A. L. G. TOUSSAINT (Zia dit art.), die hem
in 1887 door d. dood ontviel.
Bose (PIERRE THOMINES DU), gob. 21 Febr.
1635 to Bajeux, studeerde in d. theologie to
Montauban en werd gereformeerd predikant
to Caen. Zijn welsprekendheid verschafte hem
veel bewonderaars. en grooten invloed, maar
ook veel afgunst en tegenstand. zoodat hij
zijn standplaats moest verlaten. Toen in 1685
't Edict v. Nantes word opgeheven, week hij
uit naar Nederland en word hij Waalsch predikant to Rotterdam, waar hij 2 Jan. 1692
overl. Hij heeft „Sermons" nagelaten en eon
book „Sur les caracteres des enfants de Dieu".
Bose d'Antic (LOUIS AUG. QUILL.), gob.
20 Jan. 1759 to Parijs, was in 1793 als zoon
v. eon lijfarts des Konings genoodzaakt zich
in 't bosch v. Montmorency to verschuilen
en gevoelde daar d. eerste opwekking plantkunde en in 't algemeen nat. hist. to beoefenen. Als consul in 1796 naar New-York
gezonden, vond hij daar goon erkenning, 'tgeen
hem gelegenheid gaf d. Vereenigde Staten
to doorreizen en eon groot plantenkabinet
to verzamelen. Na d. Restauratie word hij
opziener v. d. tuinen en kweekerijen to Versailles, lid v. d. Academie der Wetenschappen on later hoogl. a. d. Jardin du roi. Hij
overl. in 1828. Zijn voorn. werken zijn: „Histoire naturelle des coquilles" (5 dln, 2e uitg.,
Parijs, 1824) en ,Histoire des vers et des
crustacOs" (2 din, 2e uitg., Parija, 1829).
Bosch (Lat. silva) heet eon grooter of kleiner aantal bij elk. staande boomen. Is dit
goon aanplant, maar geheel natuur, of op
heuvelachtigen grond of v. aanmerkelijke nitgestrektheid, dan noemt men 't wood. Uitgestrekte wouden komen nog voor in Rusland,
in Z.-Siberi6, in Brazilio en in midden-Afrika
tuss. d. Congo-rivier en d. oostelijke moron.
d. Invloed der bosschen op 't klimaat en 't
nut, dat zij d. mensch aanbrengen, is zeer
groot; zie hierover 't art. houtteelt.
Bosch is d. naam v. versch. kleine dorpen
in ons vaderland, o. a. in N.-Brabant bij Oosterhout, bij Luiksgestel en bij Budel; verder
wordt zoowel Oudenbosch als 's Hertogenbosch doorgaans Den Bosch genoemd; versch.
alleenstaande gebouwen heeten 't Huis ten
Bosch of in 't Bosch, zooals 't Koninkl. paleis
in 't Haagsche Bosch, waarvan d. Oranjezaal
eon sieraad is, een in Zeeland bij Noordgouwe, in N.-Brabant bij Prinsenhage on in
Friesland bij Bergum.
Bosch (JERONIMO DE) word 23 Mrt 1740 to
Amsterdam gob. Tot 't yak v. apotheker opgeleid, word hij beroemd op 't gebied der
wijsbegeerte on dichtkunst. In zijn jeugd word
hij door P. Fontein, doopsgezind leeraar to
Amsterdam, on door prof. L. C. Valckenaer
te Leiden bijgestaan in zijn letterk. studien.
Later worden zijn talenten nog moor ontwikkeld door prof. Wijttenbach, die elf jaar lang
zijn huffs- en dischgenoot was. In 1773 word
de Bosch d. opvolger v. J. Wagenaar als eerste
klerk der stads-secretarie, maar al d. tijd, die
hem v. dit ambt overbleef, besteedde hij a.
letterk. studien. Wat hij als beoefenaar der
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Lat. en Gr. taal- en dichtkunst vermocht, heeft
hij getoond in zUn„Carmina”, „PoOmata" en
„Anthologia", die ook in 't buitenland gunstig
beoordeeld werden. Hoe hij in d. wijsbegeerte
uitmuntte, bleek uit zijn bekroonde prijsverhandelingen bij Teylers godgeleerd genootschap. Aan grondig onderzoekpaarde hij vlugge
werkzaamheid; binnen vijf jaar (1781-1785)
werden vier zijner verhandelingen bekroond.
Toen Koning Lodewijk in 1808 't Kon. Instituut
stichtte, was DE BOSCH een der vier mannen,
volgens wier ontwerp deze instelling werd
tot stand gebracht. Hij word bij deze instelling
benoemd tot voorzitter v. d. tweede klasse.
In 1798 was hij v. staatswege tot curator v. d.
Leidsche hoogeschool aangesteld. Ook in deze
betrekking heeft hij veel nut gedaan, ook door
d. herstelling in hun ambt v. d. hoogl. A. Kluit,
C. Boers en J. Luzac, die wegens hunne politieke gevoelens in 1795 ontzet waren. Veel
verdienstelijke mannen werden door DE BOSCH
voor d. wetenschap gevormd, o. a. P. Nieuwland en J. F. Van Beeck Calkoen. DE BOSCH
had een groote en keurige bibliotheek bijeengebracht, die volgens prof. D. J. Van Lennep
niet slechts a. zijn bezitter maar ook a. Amsterdam tot sieraad strekte. Hij overl. 1 Juni 1811.
't Voornaamste werk v. DE BOSCH, d. uitgaaf
der „Grieksche Anthologie" met d. Lat. overzetting v. Hugo Grotius, verscheen to Utrecht
v. 1794 t. 1810 in vier dln. D. J. Van Lennep
gaf in 1822 't vijfde deel uit.
Bosch (IMAN JAKOB V. D.), was een beroemd geneesheer, in 1783 in Den Haag overl.
Zijn voorn. werken zijn : „Historia constitutionis epidemicae verminosae, Ann. 1760-1763"
(L. B. 1769); „Over d. ziekten, die uit d. nat.
gesteldheid v. ons vaderland voortvloeien"
(in 't 17e deel v. d. Verh. uitgeg. door d. Holl.
Maatsch. der wetensch.. to Haarlem; afzonderlijk uitgeg. in 1778); „Verhandeling over
d. waren aart der Kinder-Pokjes on derzelver
gemakkelijke en zekere genezing" (Rotterdam,
1791). Hij was directeur en secretaris v. d.
natuur- en geneesk. correspondentie-sociOteit
in d. Vereenigde Nederlanden, die eenige statistieke bijdragen heeft uitgegeven, welke ons
't ziektekarakter in d. laatste jaren der 18e
eeuw nauwkeurig doen kennen.
Bosch (BERNARDUS), geb. 4 Sept. 1746 to
Deventer, studeerde in d. theologie en werd
predikant, in welke betrekking hij door ztjn
,Leerredenen" en zijn dichtstuk „d. Eigenbaat" beroemd werd. Hij was echter een
vurig patriot en moest daarom bij d. herstelling v. 't stadhouderlijk gezag in 1787 uitwijken. Hij trachtte zich to Amsterdam to vestigen, waar hij met G. BRENDER a BRANDIS een
dicht- en letterlievend genootschap stichtte,
maar hij werd ook hier en op versch. plaatsen verdreven, tot hij to Bergen-op-Zoom
verblijf vond en een nieuwe uitg. v. Vondels
werken ondernam. In 1795 vinden wij hem
eerst als lid der municipaliteit to Zaandam,
kort daarna als secretaris der algem. wijkvergaderingen to Amsterdam en in 1796 als
representant v. 't Bataafsche yolk in Den
Haag. Bij d. omwenteling in 't Staatsbestuur
op 12 Juni 1798 werd hij overrompeld on met
zijn geestverwanten op 't Huis in 't Bosch
gevangen gezet. Hij werd wel na een paar
maanden ontslagen, maar d. patriottische begrippen v. 1787 golden niet meer en zijn
staatk. loopbaan was gestuit. Hij overl. 1 Dec.
1803 in armoede. Zijn tijdgenooten erkenden zijn
goede bedoelingen en onbaatzuchtigheid. Hij
heeft veel geschreven in proza en poezie, dat
echter voor onzen tijd weinig belangrijks bevat.
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Bosch (MATTHEUS VAN HEYNINGEN), geb.
13 Nov. 1773 to Groningen, studeerde in d.
rechten, maar werd door d. omwentelingstijd
verhinderd zUn studien to voleindigen. Hij
was in 1796 lid der gedeputeerde staten v.
zijn gewest, maar hield zich verder buiten
ambtsbetrekking. Van 1806 t. a. zijn dood op
29 Dec. 1821 schreef, redigeerde on gaf hij
uit „d. Ommelander courant". Hij had een
kkelijken stijl met veel zeggingskracht;
gema'
zijn pazie is bevallig, zoetvloeiend en beweegt
zich v. 't kinderlijk eenvoudige tot 't waarlijk
verhevene. Hij was een echt paedagoog, een
kenner v. 't kindergemoed; dit toonen zijn
schoolboeken, die alle 20 a 30 drukken beleefd
hebben en alle v. 't beginsel uitgaan, dat
d. ontwikkeling v. 't kind berusten moat op
onbeperkte gehoorzaamheid aan en vertrouwen in d. ouders en opvoeders. Wij behoeven
slechts „d. kleine Kindervriend", „Vader Jakob" en „Moeder Anna" to noemen, om
kleine aanschouwelijke verhalen, waaruit die
bookies bestaan, voor d. geest v. duizenden
als aangename beelden to doen herrijzen. Ztj
zijn thans verdrongen, voorn. omdat d. verhalen bijna uitsluitend d. lagere volksklasse
betreffen en ondeugden of gebreken bestrijden,
die vele der kleine lezers niet bedrijven of
zelfs niet eens kennen. Zijn gedichten, waaronder schoone cantates voorkomen, zijn in
1823 uitgeg. door prof. JAN TEN BRINK.
Bosch (JoH. graaf v. D.) word 2 Febr. 1780
to Herwijnen in Gelderland geb. Hij was een
der mannen, die op hun land on tijd een
overwegenden invloed uitoefenden on zich
alleen door eigen inspanning een baan gebroken hebben. v. D. BOSCH heeft zich door stalen
liver nauwgezette plichtsbetrachting, grondige
studien en scherpzinnig oordeel opgewerkt tot
d. gewichtige betrekkingen, waarin hij heeft
geschitterd. Als volontair naar Oost-Indi6 vertrokken, werd hij in 1797 benoemd tot luitenant bij d. genie op Java, waar hij in ]801 tot
kapitein aide-de-camp v. generaal Van Overstraten, in 1804 tot majoor aide-de-camp v. d.
gouv.-gen. Sieberg on in 1807 tot luit.-kolonel en
adj.-gen. v. d. gouv.-gen. Wiese werd bevorderd.
In 1808 keerde hij naar Europa terug, waar hij
in 1813 in dienst trad om 't vaderland v. Napoleons heerschappij to helpen bevrijden. Hij
diende toen als aide-de-camp v. d. luit.-generaal
Krayenhoff en in Nov. 1814 werd hij belast met
d. directie der Oost-Indische militaire zaken. In
1818 schreef hij ztjne merkwaardige „Verhandoling over d. mogelijkheid, d. bests wijze v.
invoering en d. belangrijke voordeelen eener
algemeene armen-inrichting", welke d. oprichting der koloniOn v. d. Maatschappij v. Weldadigheid ten gevolge had. 't Oogmerk dezer
stichting v. VAN DEN BOSCH was : behoeftige
stedelingen, die zich daartoe aanmeldden, naar
onontgonnen land over to brengen, hen daar
a. orde en arbeid to gewennen, hen naar
lichaam en geest to veredelen en hunne kinderen door goede opleiding tot nuttige landbouwers to vormen. Hij beoogde slechts 't
stichten v. vrije kolonien als philantropisch
werk met 't doel duizenden Hectaren woestliggend land productief to maken. d. Noodzakelijkheid echter uitvoering to geven a.
art. 274 C. P. betreffende depots de mendicite was oorzaak v. d. stichting v. bedelaarskolonien, ook door d. Maatschappij v. Weldadigheid to beheeren, en VAN DEN BOSCH
list zich, hoewel na veel tegenkanting, hiertoe ovorhalen. Daze vereeniging v. tweeerlei kolonien werkte nadeelig op 't slagen v,
zijn eerste plan, bracht d. vrije koloniOn in
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kwaden reuk en deed ze door velen met d.
bedelaarsgestichten verwarren. Ook d. ramin.
gen bleken onjuist te zijn; men had gerekend
op valide bedelaars, die voor een groot deel
in eigen onderhoud zouden voorzien en men
kreeg duizenden gebrekkigen te onderhouden,
die weinig of niets konden verrichten. d.
Maatschappij geraakte in schulden, die d.
Regeering door d. ongunstige financi8n ten
gevolge v. d. Belgischen opstand niet kon dekken, zoodat d. Commissie v. Weldadigheid in
1842 haar beheer nederlegde en d. betrekking
tuss. d. Maatschappij en d. Regeering in 1843
bij een nieuw contract op betere grondslagen
werd geregeld.
Deze ongelukkige uitkomst kan echter niet
a. d. ontwerper worden geweten; aan hem
blijft d. eer, dat, waar men in 1818 slechts
onvruchtbare en onbewoonde heidevelden zag,
bij zijn aftreden een bevolking v. 12 000 menschen gevestigd was, in 't bezit v. genoegzaam graanland, moesgrond, bosch en weiden
met vee.
Langen tijd voerde VAN DEN BOSCH zelf 't
beheer over d. door hem gestichte koloni8n
en woonde hij in d. nabijheid; doch in 1827
werd hij als Commissaris-generaal naar onze
W.-Ind. bezittingen uitgezonden en in 1829
als gouverneur-generaal naar Nederl. OostIndid. her trad hij met een tweede stichting
op, die zijn naam vereeuwigde, 't stelsel der
verplichto cultures, dat door hem in weerwil
v. hevige tegenkanting werd ingevoerd. Deze
tegenkanting, ook in d. Raad v. Indie, 't college, dat met d. Gouv.-gen. 't hoog bewind
uitmaakte, (bij 't Regeeringsreglement v. 1836
werd d. Raad hoofdzakelijk om die reden tot
een adviseerend college vervormd), deed VAN
DEN BOSCH in 1831 gebruik maken v. een hem
bij zijn zending naar indi8 door d. Koning
verleende buitengewone machtiging. Hij verklaarde zich n.l. tot Commissaris-generaal,
waardoor hij een tojna onbeperkt oppergezag
verkreeg, zoodat hij zonder d. Raad v. Indict
te kennen zijn maatregelen kon doorzetten.
VAN DEN BOSCH had in last onze bezittingen
en vooral Java meer productief te maken
voor d. Nederl. schatkist, die vooral door d.
opstand v. Belgi8 dringend behoefde had aan
geld, en Java zelf vergoeding te doen vinden
voor d. zware kosten, die 't gevolg v. d. vijfjarigen oorlog tegen Diepo Negoro waren.
Zijn kennis v. 't karakter der bevolking, v.
d. huishoudelijke inrichtingen der Javanen,
v. d. Adat (d. i. d. v. oudsher gebruikelijke
gewoonten), volgens welke o. a. d. vroegere
vorsten (en bij gevolg nu 't Nederl. gouvernement, waarop d. souvereiniteitsrechten waren overgegaan) recht hadden op een vijfde
v. d. oogst als landrente, — dit alles bracht
hem op 't denkbeeld v. 't Cultuurstelsel, waarvan 't beginsel in zijn eigen woorden aldus
luidt: „Dat een dessa, die 116 v. hare rijstvelden afzonderde voor d. teelt v. een gewas,
voor d. markt v. Europa geschikt, niet meer
arbeid vorderende dan d. rijstcultuur, v. 't
betalen der landrente zou zijn verschoond;
dat die dessa bovendien zou genieten d. meerdere voordeelen, die 't product bij taxatie
blijken zou te zullen opleveren boven 't bedrag der verschuldigde landrenten." Hij wilde
d. huishoudelijke wijze v. bestaan der bevelking zooveel mogelijk eerbiedigen en 't haar
tevens duidelijk maken, dat zij door 't nieuwe
stelsel zou worden bevoordeeld. Door nu
hunne gronden te bebouwen met gewassen,
voor d. Europeesche markt bestemd, bijv.
suiker, koffie en indigo, zouden zij d. op-
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brengst hunner overige rijstvelden geheel
voor zich behouden en bovendien plantloon
en een aandeel in d. meerdere opbrengst v.
die handelsproducten genieten. Zij zouden die
voortbrengselen a. 't gouvernement afleveren
of rechtstreeks, zooals bijv. met d. koffie zou
geschieden, tegen vastbepaalde geringe prijzen,
of 't gouvernement zou die in ontvang nemen
v. d. in zekeren zin tuss. dit en d. bevolking
geplaatste fabrikanten (contractanten), wien
daarvoor een voor d. ganschen duur v. 't
contract bepaalden prijs werd uitbetaald. 't
Gouvernement zorgde dan voor d. aanplanting, wees in overeenstemming met d. regenten, districts- en dessa-hoofden d. gronden aan;
d. contractant zorgde voor d. bereiding en
aflevering v. 't product. Dit werd vervolgens
behalve zeker min of meer aanzienlijk deel
bij d. in later tijd gesloten contracten, ter
beschikking v. d. contractant overgelaten, a.
d. Handel-maatschappij (zie dat art.) afgeleverd, die voor d. verscheping en d. verkoop
zorgde en na aftrek v. d. onkosten en een in
d. eerste jaren aanzienlijk commissieloon d.
opbrengst a. 't departement v. Kolonien verantwoordde. Na aftrek v. 't te kort, dat d.
Indische administrate, waarvan d. kosten
niet geheel door d. opbrengst der belastingen
werden vergoed, opleverde, werd dan 't batig
slot in d. Nederl. schatkist gestort.
Dit stelsel vond voorn. bij d. ambtenaren op
Java en bij vele inlandsche hoofden sterken
tegenstand, maar d. onwrikbare VAN DEN BOSCH
bracht 't in betrekkelijk korten tijd in werking en spoedig leverde 't merkwaardig groote
inkomsten a. d. Nederl. schatkist op. Sedert
d. invoering v. dit cultuurstelsel behoefde niet
alleen geen onderstand a. d. Kolonie te worden verleend, maar uit d. inkomsten werden
bestreden alle lasten, zoowel v. onze Westals Oost-Indische bezittingen, terwijl veel millioenen guldens jaarlijks voor 't Rijk overbleven. Daarenboven maakte het Nederland
tot d. hoofdmarkt v. koloniale waren, 't deed
een groote handelsvloot ontstaan en d. Handel-maatschappij kwam tot ongekenden bloei.
Ook verspreidde het door d. uitbetaling der
plantloonen veel geld onder d. Javanen en
bracht 't sommige streken -v. Java tot groote
welvaart.
In later jaren is dat cultuurstelsel hevig
aangevallen, omdat d. daaraan gegeven te
groote uitbreiding en d. in 't oorspronkelijk
stelsel gebrachte wijziging d. Javanen meer
en meer a. gedwongen arbeid onderwierp en
omdat d. overdrijving v. 't stelsel, waarvoor
lang verschooning werd gezocht in d. groote
behoeften v. d. schatkist v. 't moederland,
voor d. bevolking v. veel Javaansche gewesten zeer drukkend was. Maar hoe hevig die
aanval ook soms was, hoevelen ook beweerden, dat een trapsgewijze geheele verandering
v. stelsel noodig was, dat 't stelsel v. gedwongen arbeid, waartoe d. Regeering langzamerhand was overgegaan, door dat v. vrijen arbeid,
waarvoor d. Javanen rijp werden geacht, moest
worden vervangen, — stemmen tech allen
daarin overeen, dat d. schepping v. VAN DEN
BOSCH berustte op een juiste kennis v. 't karakter en v. d. gewoonten der Javanen en dat
't cultuurstelsel, hoewel verouderd en voor
een stelsel, dat vrije ontwikkeling toelaat,
moetende plants maken, groote voordeelen
heeft opgeleverd. (Verg. 't art. Cultuurstelsel).
In Nederland teruggekeerd, werd VAN DEN
BOSCH 30 Mei 1834 benoemd tot minister v.
Kolonien. Hij bekleedde deze betrekking met
energie tot in Dec. 1839, teen d. oppositie tegen
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't financieel beleid der Regeering 't Ministerie
tot aftreding noopte. Hij was reeds ridder der
mint. Willemsorde en ridder Grootkruis der
Orde v. d. Nederl. Leeuw en werd bij zijn
aftreden door d. Koning met d. titel v. graaf
in d. adelstand verheven. In d. zomer v. 1842'
werd hij tot lid v. d. Tweede Kamer gekozen,
maar hij overl. reeds 28 Jan. 1814 op 't door
hem aangelegde buitengoed Boschlust bij
's Gravenhage.
Bosch (IMAN GUALTHERUS JAKOB V. D.),
geb. 29 Oct. 1799, was v. 1820 t. 1864 directeur
v. d. landbouwkolonie, die in 1809 door Rotterdamsche kooplieden in d. Wilhelmina-polder op Z.-Beveland was gesticht. Hij heeft
daar veel goeds tot stand gebracht : door zijn
toedoen is er een dorp met school en kerk
ontstaan, landbouw-onderwijs en drainage ingevoerd en veredeld vee aangefokt. Hij schreef
daarenboven d. practische technische schriften: „Meekrapbouw in Vaucluse en in Zeeland" en „d. Verbouw v. mangelwortels". Hij
werd in zijn betrekking opgevolgd door zijn
zoon GUALTH. JAK. V. D. B., geb. 3 Aug. 1828,
die te Jena gestudeerd en zich in Groot-Brittanni6 tot zijn taak voorbereid had. Deze
schreef over „d. Stoomcultuur in Nederland".
Bosch (HENDR. V. D.), geb. 24 Oct. 1848 te
Antwerpen, ontving daar zijn opleiding a. 't
Athenaeum en begaf zich in d. graanhandel. Hij
hield een reeks volksvoordrachten in 't Willemsfonds, die hij later uitgaf onder d. titels
„d. Geschiedenis v. 't Vlaamsche yolk" (1872)
en „Robreeht de Fries" (1874). Ook schreef
hij onder d. pseudoniem VOLKMAN „Marnix v.
s. Aldegonde" (1875).
Bosch (ERNST), geb. 28 Mrt 1834 te Crefeld,
beoefende d. schilderkunst te Dusseldorf onder
d. leiding V. SOHN, V. 5CHADOW en V. HILDEBRAND. Hij schilderde eerst bosch- en landgezichten, met dieren en jachttafereelen verlevendigd, ook eenige genrestukken en in
lateren tijd hoofdzakelijk portretten.
Boschbessen noemt men d. vruchten der
bij ons in 't wild voorkomende soorten v. 't
geslacht Vaccinium, zooals V. Myrtillus L.,
V. uliginosum L., V. Vitis idaea L. en V. Oxyococcos L. Hiervan komen d. eerste en derde vooral
in boschachtige hoogere streken, d. tweede en
laatste op veengrond voor. d. Bessen v. V. MyrWilts en uliginosum zijn zwart of donkerblauw,
die v. V. Vitis idaea en Oxyococcos rood; zij kunnen alle gegeten worden; vooral die v. d. eerstgenoemde soort ziet men in d. provincien
Gelderland, Utrecht en N.-Brabant door kinderen inzamelen en te koop aanbieden.
Boschkapelle is een gemeente met bijna
1300 inw. op 't vasteland v. Zeeland, 11 KM.
t. 0. v. TOrneuzen en 8 KM. t. N.-W. v. Hulst.
Boschmensch, Zie Orang oetan.
Boschnegers vormen in Suriname een
soort v. onafhankelijke republiek en benoemen uit hun midden opperhoofden en kapiteins, waarmede 't Gouvernement der kolonie
door middel v. posthouders en bijleggers
onder 't oppertoezicht v. d. Commissaris der
inl. bevolking betrekking onderhoudt. Doze
Boschnegers zijn d. afstammelingen v. ontloopen slaven. die na een vernielenden oorlog,
waarin zij steeds d. afgelegen plantages afliepen en uitplunderden, d. eene stam vroeger,
d. andere later bevredigd zijn. d. Voorn. verdragen werden geteekend onder d. gouverneur
Crommelin1 op d. plantage Auka a. d. rivier
Suriname in 1760 met d. stam nu Aukaners
genoemd en 19 Sept. 1762 met d. Saramaccaners. d. Meest vernielende oorlogen werden
v. 1776 t. 1778 gevoerd en eindigden doordien
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d. gouverneur Nepveu met ontzaggelijke moeite
en kosten in 1774 een groot cordon v. militaire
posten liet vormen. d. Tegenw. Boschnegers,
Wier aantal slechts bij gissing kan worden
geschat, zijn zeer onbeschaafd en worden
vreeselijk door ziekten geteisterd. Men kent
d. volgende stammen:
d. Aukaners, wonende a. d. riv. Marowyne en
Tapanahoni; d. Saramaccaners, a. d. BovenSuriname; d. Sarakreek-boschnegers, a. een
zijtak v. d. riv. Suriname en d. Bekoe- en Moesinga-negers, a. d. riv. Saramacca en in d.
landen tuss. deze en d. riv. Suriname.
Boschvaren (Aspidium) heet een plantengesl. uit d. fam. der Varens, zich onderscheidende door vruchthoopjes, met een dekvlies bekleed. Een in d. Nederl. bosschen veel
voorkomende soort is A. Filix mas (Mannetjesvaren), die echter tegenw. tot een ander geslacht, Polystichum geheeten, gerekend wordt.
d. Wortelstok v. deze plant bevat een olio,
die als geneesmiddel tegen d. lintworm gebruikt wordt.
Bosco (JOH. DE SACRO), natuur- on sterrekundige, woonde to Halifax in Engeland omstr.
1230. Hij was d. eerste sterrekundige der dertiende eeuw, die zich door zijn schriften beroemd maakte niet alleen, maar ook als
leeraar verdient to worden vermeld. Vooral
to Parijs, waarheen hij later werd beroepen,
was hij in dit opzicht zeer werkzaam. In zijn
schriften handelt 14 over theoretische en
practische sterrekunde, over globes, 't astrolabium on d. kerkelijke feestrekening. Hij had
to Oxford gestudeerd en overl. to Parijs in 1256.
Boscovich (RUTGER JOSEPH), geb. 18 Mei
1711 to Ragusa, overl. 12 Feb. 1787 to Milaan,
werd in 1725 to Rome in de Jezuleten-orde
opgenomen en in 1740 bij 't collegio Romano
aangesteld tot hoogl. in d. wijsbegeerte en.
wiskunde. Hij heeft belangrijke sterrek. waarnemingen gedaan. Na d. opheffing der Jezuieten-orde werd hij door d. Groothertog v. Toscane tot hoogl. to Pavia benoemd. In 1773
wisten zijn vrienden hem over to halen naar
Parijs to komen, waar hij een betrekking bij
't zeewezen vervulde met een inkomen v.
8000 livres. Hij keerde in 1783 weder naar
ItaliS terug; keizer Joseph gaf hem daar 't
bestuur over een graadmeting en 't opmaken
eener kaart v. Lombardi6. Hij heeft versch.
wis- on sterrek. werken in 't licht gegeven,
waarin hij o. a. handelde over d. aswenteling der zon, over d. onregelmatigheden in
d. loop v. Jupiter en Saturnus, over 't licht,
over d. dampkring der maan en d. g. Te Florence bepaalde hij door d. gnomon d. helling
der ecliptica. Voorts gaf hij een gedicht uit
over d. eclipsen, waarin hij moeilijke sterrek.
theorieOn in bevallige Lat. verzen heeft voorgedragen. Zijn sterre- en gezichtkundige werken zijn in 1785 to Bassano in vijf dln uitgegeven. Hun inhoud getuigt v. zijn grondige
kennis on v. zijn diep inzicht in d. werkingen
der natuur.
Bosdijk (JACQ. FRANC.), geb. 29 Nov. 1812
to Goes, vestigde zich als touwfabrikant to
Schoonhoven en schreef to en reeds versch.
romans on gedichten. Later zette hij zich to
Amsterdam neder on wijdde hij zich geheel
a. 't schrijven v. romans, meestal a. d. Vaderl.
geschiedenis ontleend. d. Meest bekende hien
van zijn: „Agnes v. Kruining en"; „d. Zeeuwsche balling"; „d. Waardin" (4 dln, 1840); „'t
Jaar der dwaasheid" (1810) on onder d. pseudoniem J. V. D. CAPELLE „Beleg en verdediging v. Haarlem in 1572 en '73" (3 din, 1844);
„Beleg en moord v. Oudewater in 1575" (2 dln,
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1847) en „Schout Foppens en Aecht Jafies"
(1848). BOSDIJK overt. 26 Febr. 1850.
Boser (KARL FRIEDR. ADOLF), geb. in 1811
to Halbau in Pruis.
beoefende d. schilderkunst a. d. academie te Dresden, to Berlijn en te Dilsseldorf. Hij verwierf een btjzondere bekwaamheid in 't portretschilderen,
maar vervaardigde ook bevallige genrestukjes, waarvan „Faust u. Gretchen"; „Egmont
en Klaartje" en „d. Twee meisjes" zeer geroemd worden. Hij overt. 28 Jan. 1881.
Boshuysen (FRANcOIS v.) was admiraal
in Spaanschen dienst onder d. Hertog v. Alva.
Hij kwam in 1568 met wilt schepen d. Eems
op om Lodewijk v. Nassau d. terugweg naar
Oost-Friesland af te snijden, maar werd door
5ONOY met d. schepen der Watergeuzen aangevallen en met verlies v. 't grootste deel
zijner macht op d. vlucht gedreven. In 1570
was hij echter d. Watergeuzen to machtig,
hij vervolgde 17 hunner vliebooten in 't Kanaal, beveiligde d. Zeeuwsche kust en bedwong
Enkhuizen. Toen hij echter in 1572 Spaansch
krijgsvolk in daze stad wilde brengen, werd
hij er een tijdlang gevangen gehouden. In
1573 streed hij als vice-admiraal op 't schip
„d. Heilige Geest" onder Bossu d. voor Spanje
zoo noodlottigen slag op d. Zuiderzee made.
Hij borg zich tijdig, wist met eenige schepen
to ontkomen, maar verhaastte hierdoor d. val
v. BOSSU, dien hij bij Alva fel ging beschuldigen als oorzaak v. d. nederlaag.
Bosio (FRANC. JOS. baron), een beroemd
beeldhouwer, in 1769 to Monaco geb., ging in
jeugdigen leeftijd naar Frankrijk om d. kunst
bij d. beeldhouwer PAJOU to Parijs to leeren.
Hij week echter v. diens leerwijs af en vormde
zich naar d. antieken, zoodat hij, in zijn 19e
jaar in zijn vaderland teruggekomen, als zelfstandig kunstenaar optrad. Napoleon droeg
hem d. vervaardiging der basreliefs a. d. zuil
der plaats VendOme op. Lodewijk XVIII verhief hem tot zijn eersten beeldhouwer on
Karel X in d. adelstand. Hij werd lid v. 't
Instituut, directeur der Academie to Parijs,
officier v. 't Legioen Y. tier, ridder der orde
v. s. Michiel, lid v. d. Academie to Berlijn en
't genootschap Arti et Amicitiae to Amsterdam
droeg hem 't lidmaatschap op. Zijn werken
onderscheiden zich door bevallige vormen,
harmonische lijnen on een smaakvolle zuivere
manier; dit is vooral toepasselijk op zijn:
„Hercules, strijdende tegen Achelous", welke
groep, door Carboneaux in brons gegoten, in
d. tuin der Tuilerien goplaatst is; „Hyacinthus" (1816), dat in 't Luxemburg berust; „d.
Nimf Salmacis" (1824), walk bevallig beeld
hij a. 't museum to Berlijn schonk; zijn „Schiffwerper" in brons; „Aristeus" in marmer, dat
hij voor d. trap v. 't Louvre beitelde on 't
ruim 2 M. hooge allegorische beeld „Frankrijk, door d. geschiedenis on geniCn gehuldigd".
Van d. door Bosio vervaardigde monumenten
munten uit: 't op bevel v. d. Koning gebei
telde standbeeld v. d. Hertog v. Enghien (1817);
't ruiterbeeld op d. Place des Victoires (1822);
Hendrik IV als kind, in marmer vervaardigd
voor 't Museum (1823); 't vierspan voor d.
triomfwagen v. 't Carrousel (1828) on 't tien
M. hoog, uit 6 beelden bestaande monument
voor graaf Demidoff (1830), door Soyer in
brons gegoten. Van d. talrijke door hem vervaarcligde busten, die door bevalligheid on
gelijkenis uitmunten, roemt men die v. keizer
Napoleon, v. d. Keizerin, koningin Hortense,
v. d. koning en koningin v. Westfalen, v.
Lodewijk XVIII, v. Karel X en ridder Denon.
Hij stied to Parijs 29 Juli 1845.
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geb. in 1829, studeerde
to Turijn in d. letteren, was daarna als
leeraar werkzaam on kwam onder minister
COPPINO in staatsbetrekking bij 't Onderwijs.
Hij klom daarin op tot inspecteur-generaal
'en chef-de-bureau on overt. 16 Oct. 1881. Van
zijn talrijke historische, paedagogische en
dichterlijke geschriften worden hier vermeld:
„Soffio di vita" (dichtbundel, 1848); ,,Storio
popolare dei Papi" (1861, daarna nog driemaal
uitgeg.); „Il popolono arricchito" (1876); „Un
po' di tutto" on „Ricordi personalf" (1878).
Bosjesinans noemt men d. wilde yolksstammen, verwant a. d. Hottentotten, die d.
woestijnen v. Z.-Afrika, een wijd uitgestrekte
vlakte v. 't 0. n. 't W., bewonen, benoorden
d. Karrobergen a. d. bronnen v. d. Indwe on
v. d. Oranjeriv. tot a. d. Atlant. oceaan. Zij
zijn mager, klein, leelijk, lui, onbeschaafd, zeer
weinig ontwikkeld, onder elkander niet eons
gezellig levend, maar in afzonderlijke famili in
rondzwervend, die zich alleen dan in grooter
getale vereenigen, als zij zich moeten verdedigen of op roof uitgaan. Zij bebouwen d.
grond niet, gebruiken sprinkhanen on wortelen
tot voedsel, kunnen Lang d. honger verduren,
maar stellen zich hiervoor schadeloos, als zij
eenig wild vellen of een os of schaap stolen.
Hutton of huisraad bezitten zij eigenlijk niet;
d. open lucht is hun verblijf, d. heete zandgrond
hun bed. Behalve d. hond hebben zij geen
huisdieren. Hunne wapenen zijn kleine bogen
met vergiftigde pijlen, waarmede zij op een
verren afstand 't doel zeer juist treffen. Hun
taal is arm on gebrekkig, bestaande uit schrille
tong- on keelklanken, waarvoor wij geen
letterteek. hebben. Zij hebben een donkergele
huid on wolachtig haar, dat in kleine krullen,
verward samengovoegd is. Sedert d. beschaafde
bevolking zich naar 't N. uitbreidt, verminderen zij stork, zoodat zij waarschijnlijk zullen
uitsterven.
Boskoop is een gemeente met 2500 inw.
in Z.-Holland, bezuiden d. Ouden Rijn, a. d.
Gouwe, 8 KM. t. W. v. Bodegraven, 11 KM.
t. N.-W. v. Gouda. Hier zijn veal boomkweekerijen, ooft- on groenteteelt.
Bosnian (WILLEM), 12 Jan. 1672 to Utrecht
geb., werd mad on opperkoopman to s. George
d'Elmina en gaf in 1704 een zeer onderhoudende beschrijving in 't licht v. d. „Guineesche
goudkust", walk work in vier talon overgezet
on in 1711 herdrukt is.
Bosna-Serai of Serajewo, d. hoofdst.
v. BosniC, heeft 25 000 inw. en ligt in een
schoone vlakte a. d. Bosna. Op een rots verheft zich 't oude kasteel met 12 torens. In d.
stad zijn veel moskeeen on Grieksche kerken;
er heerscht weinig nijverheid, maar een levendige karavaanhandel met Turkije.
Bosnia is d. Z.-oostelijkste staat v. d.
Oostenrijksche monarchie en grenst t. N. a.
Slavonia, t. W. a. CroatiO, t. Z. a. Dalmatia
en t. 0. a. Servie. 't Heeft een uitgestrektheid
v. 1150 vk. geogr. mijl met een bevolking v.
1 400 000 menschen, waarvan twee derde christenen en d. overigen Mohammedanen on Joden
zijn. 't Land is bijna geheel met bergen bedekt, waarvan d. hoogste toppen zich 2400 M.
boven d. zee verheffen. d. Hoofdrivier is d.
Save, waarin zich d. Unna, Verbos, Okrina,
Bosna en Drina storten. 't Klimaat is er gezond on mild; d. landbouw heeft slechts hier
en daar in d. vlakte wat to beteekenen; over
't geheele land vindt men wildrijke wouden
v. kastanjeboomen; ook is d. veeteelt belangrijk, voorn. v. schapen, geiten en varkens.
Wilde en tamme bijen zijn er in grooten
(FERDINANDO),

BOS.

221

overvloed. Handel en nijverheid treft men
slechts in d. steden aan. d. Hoofdstad is BosnaBeral of Serajewo, Trawnik is d. tweede stad,
Mostar d. derde.
In d. 12e en 13e eeuw behoorde Bosnia tot
Hongarije, in 1339 kwam 't a. d. Servischen
koning Stephanus; na zijn dood bleef 't zelfstandig en d. Ban (landvoogd) Twartko nam
in 1370 zelfs d. koningstitel aan. In 1401 werd
Bosnia a. d. Turken cijnsbaar, die 't sedert
1463 tot een hunner provincien maakten. Bij
't Berlijner tractaat v. Juli 1878 is 't bestuur v. Bosnia en d. Herzego wina a. Oostenrijk
opgedragen. Sedert neemt d. ontwikkeling en
beschaving snel toe. Zuid-Duitsche kolonisten
ontginnen d. bodem, reeds 350 KM. spoorweg
is aangelegd en d. inkomsten en uitgaven
stijgen er reeds tot 9 millioen florijnen 's jaars.
Bosco was een der machtigste vorsten v.
't Frankische rijk tegen 't eind der 9e eeuw.
Door zijn huwelijk met IRMINGARD was hij
verwant a. Lodewijk d. Duitscher en Karel d.
Kale. Hij verwierf Provence, DauphinO, Lyon,
Savoie en Franche-comtO en was daardoor
stichter v. 't Nieuw-Bourgondische rijk, dat
hij bij zijn dood in 887 a. zijn onmondigen
zoon Lodewijk onder voogdij v. Irmingard
achterliet.
Bosporus of straat v. Zonstantinopel heet
d. zeeengte, die v. d. Zwarte zee naar d. Propontis of zee v. Marmora leidt ; zij heeft volgens
d. overlevering haar naam te danken a. Io,
die er, in een koe veranderd, over zwom.
Later werd deze engte ook wel Thracische
Bosporus genoemd. In 't midden dezer zeeengte, daar, waar zij slechts 900 a 1000 M.
breed is, liet Darios een schipbrug leggen,
toen hij tegen d. Scythen optrok. Cimmerische
Bosporus was bij d. ouden d. naam v. d. zeeengte v. Kaffa ; 't land a. d. beide zijden vormde
sedert 480 v. Chr. 't Bosporaansche rijk.
13osquet (PIERRE FRANc. JOS.), geb. 8 Nov.
1810 te -Mont-Marsan in 't Fr. depart. des
Landes, studeerde a. d. polytechn. school te
Parijs en vertrok in 1834 als officier n. Afrika.
Hij streed daar met beleid en succes, zoodat
hij snel in rang klom en in 1853 divisie-generaal was. Zijn hoogsten roem verwierf hij in
d. Krim-oorlog in d. slagen bij Alma en bij
Inkerman en bij d. bestorming v. d. Malakoftoren. Tot belooning ontving hij d. maarschalksstaf. Hij overl. te Toulouse, 5 Febr. 1861.
Bosquillon (ED. FRANc. MARIE), een Fransch
geneesheer, was vooral door zijn kennis der
oude Grieksche medici beroemd. Hij was in
1744 te Montpellier geb. en overl. te Parijs
in 1814. Zijn uitg. v. d. ,Aphorismi" en 't
„Prognosticum" in 't Grieksch en Latijn met
aanteekeningen en emendation (Parijs, 1784,
2 dln) is nog zeer gezocht.
Bosra heet 't oord, waar voorheen d. vermaarde stad Astaroth lag. Van haar tempels,
a. d. Syrische godin Astarte gewijd, v. hare
koninkl. paleizen, v. d. karavanserais en
bazaars voor een bloeienden handel is niets
over dan een uitgestrekte rulnen-massa, 16
geogr. mijl. t. Z.-0. v. Damascus in Syria, in
een schoon dal v. 't Hauran-geb. Eens was 't
d. residentie der Koningen v. Bazan, in d.
Romeinschen tijd d. hoofdstad der provincie
Arabia, in d. Christelijken tijd d. zetel v. een
aartsbisschop,• maar gedurende d. Kruistochten leed d. stad onder herhaalde verovering
en plundering en daarna heeft 't wanbeheer
der Turken 't overige gedaan.
Bosscha (HERMAN), philoloog, geschiedschrijver en Latijnsch dichter, werd 18 Mrt
1755 te Leeuwarden geb., waar zijn vader
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griffier bij 't Hof v. Friesland was. Hij studeerde to Deventer en Franeker en werd reeds
in 1776 rector der Lat. school te Franeker. In
1780 verkreeg hij dezelfde betrekking a. d. Lat.
school te Deventer; zeven jaar later werd hij
prorector a. 't Gymnasium Velavianum to
Harderwijk en in 1794 daar hoogl. In 1804
werd hij tot professor in d. geschiedenis en
oudheden a. d. hoogeschool te Groningen aangesteld en in 1806 tot rector der Lat. school
to Amsterdam, waar hij 12 Aug. 1819 overl.
H. BOSSCHA heeft vele werken uitgegeven: in
1786 „Musa Daventriaca", een verzameling v.
Lat. gedichten, die hem een plaats onder d.
beste Lat. dichters verzekeren; in 1802 „Pax
Ambianensis", een uitgebreid gedicht, dat hij
in d. academische gehoorzaal to Harderwijk
voordroeg en later to Parijs bij Didot herdrukt word; in 1788 een vert. uit 't Eng. v.
Blair's „Lessen over de Redekunst en fraaie
letteren", waarvan in 1805 een tweede uitg.
verscheen; v. 1789 t. 1809 d. „Levens v. Plutarchus" met medewerking v. prof. Wassenbergh en in 1794 d. „Bibliotheca Classica", een
voor dien tijd uitmuntend handbook tot recht
verstand v. d. mythol., histor. en geogr. schriften der ouden. Behalve zijne redevoeringen
en vertalingen, zooals v. Denon's „Reize in
Egypte" en v. Schiller's „Afval der Nederlanden", schreef hij nog na d. val v. Napoleon
d. „Geschiedenis der laatste omwenteling in
Nederland", een work, dat, hoewel ook in 't
Hoogd. vertaald, niet als geschiedbron aan
to merken is, wijl d. schrijver zich niet v.
authentieke stukken heeft mogen bedienen.
Bosscha (JOHANNES), zoon V. d. voorg.,
geb. 18 Mrt 1797 to Harderwijk, studeerde a.
't Athenaeum to Amsterdam onder d. leiding
V. CRAS en D. J. V. LENNEP en verwierf 't doctoraat in d. letteren met zijn metrische vert.
der „Captivi" v. Plautus. Hij werd aanvankelijk praeceptor a. Lat. scholen en gaf in dien
tijd een bekroonde vertaling v. twee boeken v.
Herodotos on d. voltooiing v. „Appuleji opera"
(door Ruhnkenius begonnen) in 't licht. In
1828, bij d. stichting der Milit. academie to
Breda, werd J. BOSSCHA daar benoemd tot
hoogl. in d. geschiedenis on letterkunde on
tot chef v. d. histor. en taalk. studian. Hij
schreef ten behoove der kadetten d. „Schets
v. d. Algem. geschied. on die des Vaderlands",
welke ook buiton d. Academie zooveel gebruikt werd, dat daarvan in 18 drukken 35000
exx. werden verkocht. Ook schreef hij in dit
tijdperk „Nearlands heldendaden to land" (4 din,
2e dr. 1878). In 1839 volgde hij prof. D. J. V.
LENNEP Op als hoogl. in d. geschied., oudheden,
Gr. on Lat. letteren a. 't Amsterd. Athenaeum.
Hij werd toen ook voorzitter der Holl. maats.
v. Kunsten en Wetensch. en sprak in die
hoedanigheid d. opmerkelijke rode uit „Over
d. verplichting der regeeringen ten aanzien
v. kunst on wetenschap". In 1852 werd hem
door d. Koning opgedragen 't beschrUven v.
't „Leven v. koning Willem II", welk work
hij met tact en histor. trouw volbracht on
dat in 1865 d. 3en druk beleefde. In 1853 werd
hij door Amsterdam naar d. Tweede Kamer
der Staten-generaal afgevaardigd; hij hielp er
d. Wet op 't Lag. Onderwijs v. 1857 tot stand
brengen on was minister v. d. Herv. eeredienst v. 1858 t. '61, toen dit departement in
dat v. Binnenl. zaken werd opgelost. Hij gaf
nog uit d. staatk. schriften „Kroon en Ministers",„'t Grondwettig verbond” on „Pruisen
on Nederland" en overl. to 's Gravenhage 9
Dec. 1874.
Bosscha Jr. (JOHANNES), zoon v. d. voorg,
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geb. 18 Nov. 1831 te Breda, studeerde in wisen natuurkunde, eerst te Deventer, daarna te
Leiden en promoveerde in 1854, nadat hij
een verhandeling in 't licht had gegeven over
„Een middel ter bepaling v. d. snelheid v. 't
geluid." Hij was aanvankelijk assistent a. 't
Natuurk. kabinet te Leiden, werd in 1860
leeraar in d. wis- en natuurk. a. d. Milit. academie te Breda, in 1863 inspecteur v. 't Middelb. onderwijs, in 1872 leeraar en in 1878
directeur a. d. Polytechnische school te Delft,
welke betrekking hij met eere vervulde tot
1888, toen hij zijn emeritaat vroeg. Behalve
vele opstellen over natuurk. onderwerpen in
Nederl. en Buitenl. tijdschriften gaf hij in 't
licht „Over 't behoud v. arbeidsvermogen in
d. Gaivanischen stroom"; een groot aantal
opstellen in 't populaire tijdschrift „Blikken
in 't leven der Natuur", waarvan (1855—'62)
8 jaarg. verschenen; 't veel gebruikte „Leerboek der Natuurkunde" (Leiden, 1865—'74) en
een belangrijk aandeel in 't „Book der Uitvindingen", waarvan d. 3e dr. in 1869 to Leiden verscheen.
.73osschaerts (THOM. WILLEBR.), geb. to
Bergen-op-Zoom in 1613, beoefende d. schilderkunst onder d. leiding v. G. SEGERS, bezocht
Italie, Duitschland en Engeland on zette zich
daarna to Bergen-op-Zoom neder, waar hij
hoofdzakelijk altaarstukken on portretten
schilderde. Hij werd in 1649 directeur v. d.
schilderacademie to Antwerpen en overl.
daar 23 Jan. 1656. Stukken, die v. zijn breede
en toch uitvoerige penseelbehandeling getuigen, vindt men to Antwerpen in d. kerk der
Carmelieten on in die v. s. Willebrord.
Bosse (FRANS ANTOINE), geb. 14 Sept. 1775
to Middelburg on overl. 23 Dec. 1839 to Amsterdam, was eerst praeceptor to Haarlem on
v. 1809 t. 1838 rector to Leiden. Hij schreef d.
twee bekende leerboeken ,Geographiae antiquae compendium" en „Antiquitatum Romanarum brevis descriptio".
Bosse (PETER PHILIP v ), geb. 16 Dec. 1809
to Amsterdam, studeerde daar in d. rechten
onder Den Tex on Van Hall en to Leiden
onder Tideman en Thorbecke. Na to Amsterdam advocaat on secretaris der Commissio
v. d. Rijnvaart geweest to zijn, werd hij in
1844 referendaris bij 't ministerie v. Financien, waar zijn groote bekwaamheid, werkzaamheid en doorzicht zoo in 't oog viol, dat
hij in 1848 tot minister v. Financien wend
benoemd en dit bleef tot in 1853 't ministerieTHORBECKE voor d. Aprilbeweging bezweek.
Had F. V. HALL in 1844 ons financiewezen
gored on geordend, aan VAN BOSSE komt d.
ear toe dit op breeden grondslag to hebben
gevestigd on door een zuinig beheer en productief maken der middelen d. tekorten in batige
saldo's to hebben verkeerd. Onder d. hervormingen, die hij in 't financiewezen in d. genoemde jaren tot stand bracht, behooren:
Omwisseling der oude muntspecien tegen
munt overeenkomstig d. Wet v. 1816; Overgang in Werkel. schuld v. Uitgestelde schuld
en kansbiljetten; Hervorming der posterijen
en v. 't briefport; Regaling v. d. zaken der
voormalige Woes- en Momboirskamers on
Uitgifte v. mnntbiljetten. Van 1853 t. '58 was
VAN BOSSE lid der Tweede Kamer voor 't
kiesdistrict Rotterdam •, hij arbeidde daar in
gematigde liberale richting en trad daarna
weder op als minister v. Financien. Bij d.
herhaalde kabinetswijzigingen v. dit tijdperk
was hij beurtelings lid der Tweede Kamer of
in 't bezit der portefeuille van Financien, tot
hij die in 1871 verwisselde tegen die v. Kolo-
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ni6n, welke hij met uitzondering v. 't tijdvak
1872—'77 behield tot zip dood op 21 Febr.
1879. Als Minister v. Fmanci6n dreef hij nog
door: d. Wijziging der Wet op 't recht v.
successie on v. overgang bij overlijden, v.
die op d. turf, d. steenkool on 't geslacht;
Vorhooging der belasting op 't gedistilleerd
en Afschaffing v. 't zegelrecht op gedrukte
stukken en advertentien in nieuwsbladen. Als
minister v. Kolonien bracht hij d. reorganisate der Preanger-regentschappen on 't Tractaat met 't Britsche rijk aangaande d. afstand
onzer bezittingen ter kust v. Guinea tot
stand. Onder walk ministerie VAN BOSSE ook
arbeidde, steeds streefde hij naar een gematigden vooruitgang on altijd waren zijn ontwerpen uitvloeisels v. een gezonde staathuishoudkunde.
Rossi (GIUSEPPE), geb. 17 Aug. 1777 to Buffo
bij Milaan, beoefende d. schilderkunst en
kwam in 1795 to Rome, waar hij zich voorn.
naar d. werken v. Raphael oefende. Op zijn
23e jaar naar Milaan teruggekeerd, werd hij
er tot secretaris der academie v. schoone kunsten benoemd. Hij stichtte in die betrekking
veel nut. Eugene Beauharnais, onderkoning
v. Italie, belastte hem een kopie naar L. da
Vinci's beroemde, doch zwaar beschadigde
schilderij „'t H. Avondmaal" to vervaardigen,
waarnaar een mozalk zou gemaakt worden
om dat meesterstuk blijvend to behouden.
Hij wijdde zich geheel a. 't beoefenen der
werken v. dozen meester on schetste zijn onderzoek in „Del cenacolo di Leonardi da Vinci"
(Milaan, 1810). d. Groot° teekening, die hij
naar d. genoemde schilderij vervaardigde,
slaagde uitnemend, evenals hij zich door
andere teekeningen een grooten naam verwierf. In 't schilderen was hij minder gelukkig. Later legde hij d. betrekking v. secretaris
neder. Hij overl. 9 Dec. 1815 to Milaan. Een
voor hem in d. Brera opgericht monument
prijkt met zijn door Canova vervaardigde
buste.
Bossi (Lulea), oudheidkenner en geschiedschrijver, geb. to Milaan in Febr. 1785 on daar
overl. 10 Apr. 1835, schreef theolog. on zedek.
werken, boeken over oudheden, geschiedenis,
taalkunde en nat. hist. Van zijn oudheidk.
werken is 't voorn. „Observations sur le vase
quo l'on conservait 4 Genes sous le nom de
Sacro Catino" (Tur. 1807); v. d. geschiodk. „De
navorschingen over Christ. Colombo" (Milaan,
1818) en d. „Istoria d'Italia" (19 dln, Milaan,
1819-23). Hij heeft in 't geheel meer dan 80
werken geschreven, waaronder ook eon deel
Treurspelen. Dat zijn geschriften vaak oppervlakkig zijn, laat zich uit dit aantal opmaken.
Rossi (BARTOLOMEO), een Ital. ontdekkingsreiziger v. d. nieuweren tijd, doorreisde 't binnenland v. Brazilio en Araucania, strekte
zijn onderzoekingen uit tot in Vuurland en
werd Consul v. Italie to Montevideo. Hij
beoefende daarenboven d. sterrekunde en mineralogie en schreef een „Onderzoek aangaande
d. zonnevlekken".
Bosson (PAULUS JOS. DE), geb. 22 Jan. 1793
to Dordrecht, was daar werkzaam als apotheker on chemist en overl. 1 Juli 1866. Hij
schreef versch. gedichten, waarvan bier vermeld worden: „d. Heldendood v. Reinier
Claaszoon" (1831); „Redo en openbaring" in
twee zangen (1861) en „d. Laatste dag v. een
ter dood veroordeelde" (1865).
Bossu (MAXIMILIAAN DE RENNIN, graaf v.)
streod in d. 80-jarigen oorlog aanvankelijk a.
d. Spaansche zijde onder Alva. Als stadhouder v. Holland snelde hij in April 1572 met

BOS.

223

alle beschikbare macht naar Voorne om d.
Watergeuzen uit Den Briel te verdrijven.
Toen hem dit mislukte, ontkwam hij met
moeite v. Beierland met Dordtsche schepen
naar Rotterdam, waar zijn yolk een verraderlijk moordtooneel aanrichtte, 'tgeen ten onrechte a. Bossu geweten werd en d. opstand
v. Holland tegen Alva algemeen maakte. In
1573 werd hem opgedragen d. Zuiderzee v. d.
vrijbuiters te zuiveren, die d. gemeenschap
met Amsterdam beletten. d. Groote Spaansche
galeien konden echter tuss. d. ondiepten der
Zuiderzee niet manoeuvreeren en werden door
d. lichte vaartuigen der West-Friezen onder
Cornelis Dirksz. v. Monnikendam overvleugeld. Bossu verdedigde zich op zip admiraalsschip „d. Inquisitie" tot 't uiterste, maar
moest zich overgeven en werd te Hoorn gevangen gezet. Na 't vertrek v. Alva nam hij
dienst bij 't leger der Staten. Hij trok o. a.
op tegen don Juan v. Oostenrijk, maar oval.
21 Dec. 1578.
Bossuet (JACQUES BENIGNE), d. beroemde
kanselredenaar, werd 27 Sept. 1627 te Dijon geb.
en kwam op zijn vijftiende jaar naar Parijs,
waar hij 't college v. Navarre bezocht en zich
onder d. leiding v. N. Corner in 't Grieksch
oefende, d. beste schrijvers der ouden las en
zich op d. Cartesiaansche wijsbegeerte toelegde. Reeds' in zijn 16de jaar gaf hij schitterende proeven v. welsprekendheid. In 1652
tot doctor in d. godgeleerdheld bevorderd,
werd hij tot kanunnik te Metz aangesteld.
her ondernam hij op aanzoek v. d. Bisschop
d. wederlegging v. d. Catechismus v. d. protestantschen leeraar P. Ferry op een wijze,
die zelfs zijn tegenpartij hoogachtte. Koningin Anna v. Oostenrijk droeg hem nu d.
bekeering der Protestanten te Metz op; hij
kwam daardoor dikwijls te Parijs, waar zijn
leerredenen d. wensch deden ontstaan, dat
hij daar zijn verblijf had. In 1662 benoemde
koningin Anna hem daarom tot hofprediker.
Bossuets inwijdingsrede v. d. maarschalk
Turenne, die tot d. R. Kath. kerk overging,
bezorgde hem 't bisdom v. Condom en in
1670 droeg Lodewijk XIV hem d. opvoeding v.
d. Dauphin op, zoodat hij zijn bisschoppelijk
ambt nederlegde. Zijn naam als kanselredenaar
werd in dezen tijd wereldberoemd door d. lijkrede op d. Hertogin v. Orleans. Van nu aan
volgden bij d. dood v. leden v. 't Koninkl. huis
telkens zulke lijkredenen, die onder d. titel
„Oraisons funebres" veelmalen zijn uitgegeven.
Als een meesterstuk v. stijl, vol verhevenheid en zeggingskracht wordt gerekend die
op d. Grooten CONDE. d. Schoone stijl v. deze
stukken heerscht ook in „Discours sus Phistoire universelle", een werk, dat ter onderrichting v. zijn koninkl. kweekeling bestemd
was, maar geen geschiedk. of tijdrek. waarde
heeft. Zijn zorg voor d. opvoeding v. d. Prins
bleef niet onbeloond; in 1680 werd hij eerste
aalmoezenier der Dauphine, in 1681 bisschop
v. Meaux, in 1697 staatsraad en in 1698 eerste
aalmoezenier der Hertogin v. Bourgogne. BOSSUET was nauwgezet in zeden en een gestreng
handhaver zijner kerkleer. Hij verdeelde zijn
tijd tuss. studien en 't vervullen zijner ambtsplichten en veroorloofde zich zelden eenige
ontspanning. d. Laatste jaren zijns levens
bracht hij in zijn bisdom door, waar hij in
1704 overl. Zijn werken zijn meermalen gedrukt en d. Benedictijnen v. s. Maur hebben
eene volledige uitgave daarvan geleverd (46
dln, Versailles, 1815—'19), waarin zijn leden
door Kardinaal Bausset beschreven is. In deze
uitg. komen voor : zijn „Histoire des variations
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des eglises protestantes", waardoor volgens
sommigen Gibbon tot 't R. Kath. geloof is bekeerd, en
de l'Oglise de Meaux",
die door N
Napoleon
apoleon I als Catechismus v. 't
Keizerrijk werd verordend.
Bossuit (FRANCIS v.), in 1635 te Brussel
geb. en 22 Sept. 1692 te Amsterdam overl.,
onderscheidde zich, na Italie bezocht en daar
naar d. antieken gestudeerd te hebben, in d.
beeldhouwkunst, vooral in 't snijden v. beelden en groepen in ivoor. Hij vestigde zich te
Amsterdam en verwierf alom door zijn kunstwerken groote vermaardheid. Een deel zijner
werken is door M. Pool in zijn „Beeldsnijders
kunstkabinet" (Amsterdam, 1727) gegraveerd.
Op een in 1817 gehouden verkooping te Amsterdam werden twee beeldjes in ivoor, Mars
en Venus voorstellende, voor f 516 en een
„s. Sebastiaan" voor f 255 verkocht.
Bossut (CHARLES), geb. te Tarare bij Lyon
11 Aug. 1730, overl. 14 Jan. 1814, werd tot
d. geestelijken stand bestemd en ontving
zijn opleiding a. d. Jezuletenschool te Lyon,
doch wijl hij blijken gaf v. een bijzonderen
aanleg tot de wiskunde, nam D'ALEMBERT hem
als zijn leerling aan, waardoor hij ook in
kennis kwam met d. wiskundigen Clairaut.
Hij wend medewerker a. d. door D'ALEMBERT
uitgegeven Encyclopedie. In 1752 werd BOSSUT
tot professor benoemd a. d. genieschool to
Mezieres. In 1752 werd hij door d. Academie
der wetenschappen to Parijs bekroond voor
een verhandeling over d. wederstand bij d.
beweging der planeten, in 1764 voor een verhandeling over d. stuwing der schepen en in
1768 werd hij tot lid der Academie benoemd.
Tot in 1792 was hij in versch. betrekkingen
werkzaam, doch door d. Staatsomwenteling
verloor hij die. Hij wijdde zich nu geheel a.
wiskundige onderzoekingen en bewerkte een
„Mecanique en general" en een „Coors complet de mathematique", die in 1792 en in
1795 't licht zagen. Onder Napoleon werd hij
in sommige ambten hersteld en bij d. oprichting v. 't Instituut tot lid gekozen. Hij
schreef toen nog: „Essai sun Phistoire des
mathOmatiques" (2 vol. 1802), waarvan in 1810
een 2e uitg. en vervolgens een Engelsche en
een Hoogduitsche vertaling 't licht zagen,
maar dat voor hem een bron v. vele onaangenaamheden werd, doordat eenige daarin aangehaalde geleerden beschuldigingen tegen
hem inbrachten; „116moires concernant la
navigation, l'astronomie, la physique et Phistoire" (Paris, 1812) on een uitg. v. d. werken
v. Pascal in 5 dln.
Bost (Rm.), geb. 5 Mrt 1817 to MoutierGrandval in Zwitserland, eerst als boekbinder werkzaam, daarna op aanmoediging v.
LISZT to Parijs de muziek beoefenend, eindelijk
godsdienstleeraar, werd een der werkzaamste
philantropen v. zijn vaderland. Hij stichtte
een asyl voor verwaarloosde knapen, een voor
idioten, een voor lijderessen a. vallende
ziekte en een voor bejaarde en ziekelijke
vrouwel. dienstboden. Hij overl. op 1 Nov.
1851, nadat hij 't bestuur zijner instellingen
had opgedragen a. E. Rayroux.
Bostandsji heet een Turksche lijfwacht
v. d. sultan, die d. keizerlijke paleizen, inzonderheid 't Serail, bewaakt. d. Bostandsji zijn
600 man stork, bearbeiden d. keizerlijke tuinen (bostan = tuin), roeien d. keizerlijke booten, zijn poortwachters, kanonniers, politieagenten en soms ook scherprechters. Hun
bevelhebber, d. bostandsji-basji, is een invloedrijk persoon.
Boston, d. hoofdstad v. Massachusetts, is
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een der grootste en bloeiendste steden 'v.
N.-Amerika a. d. Boston-baai op 't schiereiland, dat door d. landtong Boston-Neck met
't vasteland samenhangt. Er is een uitmuntende haven, die 600 schepen kan bevatten
en door d. Por
ten William en Independence,
op kleine eilanden gelegen, beschermd wordt.
Verder vindt men er 't State-house met een
schoonen koepel, een openb. park met een
ruiterbeeld v. WASHINGTON, een groot aantal
kerken, een athenaeum met een boekertj v.
100 000 din, d. Public library, in 1852 door
J. BATES gesticht, en 160 000 boeken bevattend,
Latijnsche scholen, een genootschap v. histoile, v. geneeskunde en een tot redding v.
schipbreukelingen, zeer veel boekdrukkerijen,
banken, suikerraffinaderijen, fabrieken v. zeildoek, touwwerk, katoen, linnen, hoeden,
groote scheepswerven, een geschut- en klokgieterij t schouwburgen en een concertzaal en
400 000 inw. Van d. vele bruggen zijn er twee,
die meer dan 900 M. lang zijn. Vele spoorwegen
on kanalen verbinden d. stad met 't binnenland.
Boston werd in 1630 door landverhuizers voorn.
uit Boston in Engeland aangelegd, hier begon
in Dec. 1773 d. Amerikaansche bevrijdingsoorlog met het in 't water werpen v. een
lading thee, waarvoor d. gehate belasting betaald was.
Boston, a. d. mond der riv. Witham in
't Eng. graafs. Lincoln, heeft een goede
haven en brengt uitmuntende wol ter markt.
Deze stad bestaat uit een Noord-, Zuid- en
Westeinde, heeft een brug met een boog
v. 26 M. spanning over d. rivier en telt ruim
15 000 inw.
Boston, aldus naar d. Amerik. stad genoemd, is een kaartspel, dat gewoonlijk door
vier personen gespeeld wordt, die ieder 13
kaarten ontvangen, terwijl door 't trekken v.
een kaart uit een tweeds spel d. troef bepaald wordt. Wijl d. berekeningen bij dit
spel tamelijk omslachtig zijn, bestaan er gedrukte tabellen, waarop men d. uitkomsten
kan aflezen.
J3ostrom (CHRISSTOFFEL JAKOB), geb. 1 Jan.
1797 to Pitea in Zweden en overl. 27 Mrt 1866,
was een zelfstandig danker on wijsgeer, die
minder door geschriften dan door zijn woord,
voorbeeld on omgang een gunstigen invloed
op zijn yolk uitgeoefend heeft en met kracht
't materialisme bestreed. Hij werd in 1833
benoemd tot opvoeder v. d. kinderen des
Konings en was v. 1842 t. '63 hoogl. in d.
wijsbegeerte to Upsala.
Bosveld (pAuLus), geb. in 1732 to Dordrecht, werd daar, na to Leiden gestudeerd en
in versch. gemeenten gearbeid te hebben, in
1774 predikant. Zijn welsprekende en bondige
uitlegkundige leerredenen lokten een talrijk
gehoor, maar hij mengde zich in d. staatk.
partijschappen- v. zijn tijd, was v. 1796 t. '98
representant v. 't Bataafsche yolk to 's Gravenhage on stond daar vrijzinnige beginselen
voor. Dit vervreemdde 't grootste deal zijner
vroegere vereerders v. hem en ook zijn uitlegk. schriften, die meest d. brieven v. Paulus betroffen, ademden denzelfden geest v.
vrijzinnig onderzoek en onbekrompen opvatting. Hij vroeg in 1802 zijn emeritaat en overl.
21 Jan. 1809.
Boswel (GEORGE HENRY JOHN ELLIOT), geb.
17 Febr. 1830 to Amsterdam, referendans bij
't ministerie v. Kolonien en to Voorburg
overl. 18 Juni 1874, was d. schrijver v. bevallige, zoetvloeiende gedichten, die verzameld
door hem uitgeg. zijn onder d. titel In een
bandje" (2e dr. 1866.)

geb. te Edinburg 29 Oct.
174C), studeerde in d. rechten to Glasgow en
to Londen, waar htj d. vriendschap won v.
Sam. Johnson. Daarop begaf hij zich om zijn
studien voort to zetten naar Utrecht en bereisde hij in 1764 Duitschland, Zwitserland,
Itali6 en Corsica. In Schotland teruggekeerd,
gaf hij in 't licht „Account of Corsica, with.
memoirs of P. di Paoli" (3e uitg. Lond., 1769).
Na zijn huwelijk zette hij zich to Londen
neder, waar hij in 1773 lid v. 't door Johnson
opgerichte letterk. gezelschap werd. Als vurig
bewonderaar v. Johnson, teekende BOSWELL
d. woorden en daden v. dezen buitengewonen
man op, hij vergezelde hem op een reis naar
Schotland on d. Hebriden, beschreven in zijn
Journal of a tour to the Hebrides with
Johnson" en schreef later ,Life of S. Johnson";
dat meermalen herdrukt is, laatstelijk door
Murray in 8 din (1835). Dit werk is volgens
Engelsche beoordeelaars een meesterstuk,
anderen vinden 't overladen met weinig beteekenende bijzonderheden. BOSWELL overl. 19
Mei 1795. Zijn zoon ALEX. B., geb. 1775, overl.
26 Mrt 1822, is d. dichter v. „Songs, chiefly
in the Scottish dialect" (Edinb., 1803) on schrijver v. „Edinburgh, or the ancient Royalty"
(Edinb. 1810).
B oswellia Roxb. host een plantengesl.
uit d. fam. der Therebinthaceen, waartoe OostIndische boomen, die geurige harsen oplevenen, behooren, zooals : B. glabra op d. Molukken en B. serrates in d. kustlanden v. d. Indischen oceaan, waarvan d. hays onder d. naam
v. Indischen wierook bekend is.
B oszormeny is een Hongaarsche stad
met 19 000 Magyaarsche inw. in 't voormalig
gebied der Heidukken, dat sedert 1876 opgeheven en tot een comitaat vervormd is.
Bot (Pleuronectes flesus L., Fr. flat, Eng.
flounder) is d. naam v. eenige soorten v. zeevisschen uit d. familie der platvisschen. d.
Oogen zijn beide a. d. linkerzijde v. d. kop
en scheef ten opzichte v. d. mond geplaatst.
Bot zwemt (in verticalen stand met 6. scherpen kant naar boven) in ondiep water, in d.
Noord- en Oostzee, in d. baaien en d. riviermonden en behoort tot d. smakelijkste vischsoorten. Er zijn zeer kleine on ook zeer groote,
zooals tarbot en heilbot.
Botalli (LEONHARD), gob. to Asti in Piemont, was lijfarts v. kon. Hendrik III v.
Frankrijk. Hij voerde 't aderlaten in on ontdekte in 't embryo d. openingen, die zich na
d. geboorte sluiten on naar hem „'t kanaal
en d. opening v. Botalli" heeten. Deze zijn
beschreven in zijn geneesk. schriften, in 1660
to Leiden gedrukt.
Botanie, Zie Plantkunde.
Botanybaai werd door sir JOS. BANKS
(zie dit art.) aldus genoemd om d. botanischen rijkdom der streek on is een der ruimste havens a. d. oostkust v. Nieuw-Holland.
Zij ligt op 33) 33' Z.Br. en 168° 48' 0. L. v. F.
en behoort tot d. prov. Cumberland in NieuwZuid-Wales. d. Toegang is tuss. d. ail. Banks
en Solander; d. kust is laag, zandig en moerassig; twee riviertjes, Cook en s. Georges,
storten hun water in d. baai uit. COOK bezocht
daze haven 't eerst in 1770. In 1787 besloot d.
Britsche regeering daze streek tot een deportatieplaats voor misdadigers to maken on een
vloot v. 11 schepen onder kapt. PHILIPPS bracht
er 850 gevangenen on 570 vrijwilligers.
Wij1 d. grond min geschikt bevonden werd,
verplaatste PHILIPPS d. kolonie in 1789 naar
Port Jackson, dat noordelijker ligt en hij bestuurde die met goed gevolg tot 1792.
Boswell (JAMES)
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Boter (Lat. butyrum) is 't vet v. d. melk.
Dit vet is in zeer kleine bolletjes verdeeld,
die ieder met een dun vliesje v. kaasstof omgeven zijn, zoodat 't s. gew. iets minder dan
dat v. 't vocht is en d. bolletjes, als d. melk in
rust is, boven komen en d. room vormen. Om
d. boter v. d. melk to scheiden wordt een
met gaten doorboordo schijf snel op en neer
in een karnton bewogen, zoodat d. vliesjes
breken en d. boter in vlokken boven komt
drijven, welke verzameld en herhaalde malen
gekneed en uitgewasschen wordt om er alle
kaasstof en wei uit to verwijderen. d. Overblijvende melk heat karnemelk en is nog
geschikt om zoogen. komijn- of Leidsche kaas
uit to bereiden. d. Ouderwetsche boterkarn
is in d. laatsten tijd door toestellen v. allerlei
vorm vervangen, die alle ten doel hebben in
korten tijd uit groote hoeveelheden melk d.
meest mogelijke boter to scheiden. Met d.
separator v. Laval wordt in den uur uit 300
Liter melk d. boter afgezonderd, zoodat er
sleehts 0,2 a 0,3 pct. vet in d. melk blijft. d.
Boterbereiding moet geschieden bij een ternperatuur v. 16 a 20. C.; bij meer warmte is
't vet to week om zich tot kluiten to vormen,
bij meer koude is 't vet to stijf en korrelig.
In zuiveren staat is boter een week en kleurloos vet, dat bij 27 a 32 , C. vloeibaar wordt
en bestaat uit 30 pct dare, 68 pet vet, dat
bij verzeeping myristinezuur vormt, en 2 pct
vet, dat bij 't ransig worden boterzuur geeft.
Goede melk bevat 3 1/2 a 5 pot boter en v. een
koe wordt jaarlijks gemiddeld 50 a 60 KG.
boter gewonnen. Langen tijd was d. boter,
die in Z.-Holland (Delftsche boter) en in Friesland bereid ward, wereldberoemd. Nog niet
lang geleden waren er to Sneak marktdagen,
waarop 100 000 KG. boter verkocht en naar
Engeland verzonden ward, waaruit blijkt
welk een belangrijk uitvoerartikel d. boter
was. Langzamerhand heeft echter d. Deensche
boter d. onze overvleugeld en op d. Engelsche markt hoogere prijzen bedongen, gedeeltelijk door een betere wijs v. bereiding, maar
hoofdzakelijk door dat uit ons land boter
verzonden word, die met zoogen. kunstboter
vervalscht was. Op groote schaal wordt namelijk in fabrieken uit plantenolie on dierlijk
vet een op boter gelijkend product bereid,
dat op zich zelf zeer deugdelijk kan zijn, maar
in marktwaarde ver beneden natuurboter
staat. Om d. zuivere natuurboter in haar goeden naam to handhaven on v. vermengde
en kunstboter to onderscheiden, is ten onzent
in 1889 een Wet in working getreden, waarbij
met strafbedreiging bevolen wordt, dat alle
botersoorten, die andere bestanddeelen dan
zuivere natuurboter bevatten, door duidelijk
zichtbare woorden onderscheiden moeten
worden.
Boteraether (boterzure aethylaether)
is een
kleurlooze brandbare vloeistof v. 0,902 s. gew.,
die bij 119° C. kookt, in water moeilijk, maar
in alcohol gemakkelijk oplost en naar ananas
riekt. Zij wordt bereid door bij matige warmte
8 deelen boterzuur op to lossen in 2 deelen
zuiveren alcohol, daarbij to voegan 1 deel
zwavelzuur en dit mengsel to laten trekken
op water, waarna d. boteraether als een laag
a. d. oppervlakte komt.
Boterbloem noemt men in ons vaderland
d. versch. soorten v. 't gesl. Ranunculus, die
op weilanden en langs wegen menigvuldig
voorkomen. Vooral Ranunculus acris L. wordt
aldus betiteld. Van Hall past d. naam boterbloem (Flor. Belgii Septentrion.) alleen toe op
't geslacht Caltha, dat ook wel tot d. fam.
II.
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der Ranunculaceen behoort, maar toch v. Ranunculus door vele kenmerken verschilt. Dit
laatste wordt door hem Ranonkel geheeten.
Boterboom heat een volgens d. Engelschen reiziger Mungo Park in d. binnenlanden
v. Afrika groeiondo boom met olijfvormige
vruchten, wior zaden een vette olio bevatten,
die daaruit door drogen en afkoken in water
gewonnen wordt. Daze op boter gelijkende
olio is zeer goed v. smaak, zoodat zij d. koeboter zou kunnen vervangen on blijft zonder
bijvoeging v. zout een geheel jaar goed. d.
Negers bedienen zich ervan tot huishoudelijk
gebruik en drijven er handel in. R. Brown
meent, dat deze boom onder 't geslacht Vittellaria to huis behoort en Don noemt dit gewas
Bassia Parkii. Ook in Oost-India treft men
zoogen. boterboomen aan, behoorende tot 't
gesl. Bassia, zooals B. latifolia W butyracea
Roxb. en longifolia L. d. Onrijpe bessen en d.
schors der jonge takken v. d. laatste bevatten
een samentrekkend vocht, 't hout is bijzonder
hard en rijk a. Kars en d. vleezige bloemkronen smaken als druiven, zoodat d. inboorlingen er eon geestrijk vocht uit bereiden.
Boterdiep ('t) is een vaart, die v. Groningen noordwaarts langs Bedum en Onderdendam tot Warfum loopt. Te Groningen is
over dit water een stout gebouwde brug, uit
een boog bestaande, d. Boteringeboog geheeten.
Boterpeer (Fr. beurreD is d. naam v. een
verscheidenheid v. peren, die vooral in Frankrijk en Belgie aangekweekt en meer en meer
veredeld wordt. d. Boomen blijven klein, worden gewoonlijk als pyramide en ook als leiboom gekweekt, beschut tegen koude en verzorgd met een vetten, drogen grond. d. Vruchten zijn geurig, groot, sappig, smeltend in d.
mond.
Boterzuur is een kleurlooze, scherp zure
en ransig riekende vloeistof, die in d. versche
boter met glycerine verzonden is, maar bij
't ransig worden v. d. boter daarvan vrij
wordt. Dit zuur komt voor in sommige planten, zooals in 't s. Jansbrood on in d. tamarindeboom, en ook in 't dierlijk spierweefsel,
in 't maagsap en in levertraan. 't Kookt bij
154°0 en lost gemakkelijk op in water, in
alcohol of in aether. d. Scheikundige samenstelling is C 4 1-18 02.
Both (PIETER), gab. to Amersfoort, was v.
1610 tot 1612 gouv.-generaal v. Nederl. 0.-India.
Hij was in 1599 door d. 0. I. C. daarheen gezonden met 9 schepen, waarvan hij er in 1601
zeven met een rijke lading thuis bracht. In
1609 geleidde hij 13 schepen, waarmede hij 't
gezag der 0. I. C. over versch. eilanden uitbreidde, orde en eenheid in de versch. ondernemingen schiep on alom handelsbetrekkingen
aanknoopte. Op d. terugreis naar 't Vaderland
in 1614 Teed hij schipbreuk bij 't eiland Mauritius, waarbij hij verdronk.
Both (ANDRIES en JAN) waren kunstschilders, die zich door hun gezamenlijk volvoerde
werken wereldberoemd hebben gemaakt. Zij
waren to Utrecht gab., ANDRIES in 1609, JAN
in 1610; d. eerste stierf door een ongeval to
Venetia in 1650, 't welk zijn broader zoo trof,
dat hij naar Utrecht terugkeerde, waar hij kort
daarna insgelijks overl. Belden waren eerst leerlingen Nuns waders, daarna v. A. Bloemaart,
doch begaven zich al spoedig mar Frankrijk
on Italie en vorrnden zich op deze reis naar
d. natuur. Te Rome zag JAN BOTH d. werken
v. CL. LE LORRAIN en, hoewel hij, zoowel in manier als in stijl, onafhankelijk kunstenaar bleef,
oefenden d. gloeiende tafereelen v. LE LORRAIN
grooten invloed op hem, die om d. gloed,
15
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dien htj a. zijn landschappen gaf„,d. Italiaansche Both" genoemd werd. Zijn samenstellingen zijn rijk, vol 'even, en behooren
onder d., verhevenste voorstellingen, die v. d.
Ital. natuur gegeven zijn. Rijkgelooverd geboomte wisselt met bergen en valleien, rotsen
en watervallen of en over versch. gronden
ziet men doorgaans een prachtig verschiet,
dat zich door d. luchttoon oneindig ver voordoet en als met d. lucht ineensmelt. d. Warme
avondzon geeft a. zijn landschappen een
gloeienden tint en a. 't geheel een prachtig
voorkomen. d. Behandeling is breed, massief
en waardig, d. boomslag dun, licht on meesterlijk; 't koloriet is meestal in een bruinen
herfstachtigen tint gehouden on geeft d. schilderijen d. uitdrukking eener zachte harmonic.
Zonder in kleine bijzonderheden to treden
geeft 't geheel een grootsche uitdrukking v.
d. natuur. ANDRIES BOTH schilderde eerst ook
landschappen, doch legde zich al spoedig meer
op 't schilderen v. figuren toe in d. manier
v. zijn tijd- on landgenoot P. de Laar: een
manier, die bijzonder geschikt was om met
die zijns brooders samen to werken. Tusschen
d. broeders bestond een zeldzame overeenstemming; ook vereenigden zij hunne talenten, 'tgeen a. d. landschappen v. d. jongsten
eon grootere waarde gaf, zOO zelfs, dat men
ze daarom boven die v. LE LORRAIN schatte. Dan
eens werd 't landschap a. d. beelden, dan weder
werden d. figuren a. 't landschap onderworpen
en dat met zooveel overeenstemming in gedachten, samenstelling, manier en koloriet,
dat d. schilderijen door een hand schijnen
volvoerd to zijn. Tafereelen, waarin JAN BOTH
zelf d. figuren schilderde, schijnen niet te
bestaan; enkele zijn door Karel Du Jardin of
door Poelenburg gestotteerd. ANDRIES schilderde ook portretten, doch d. schilderijen, die
hij alleen vervaardigde, zijn zeldzaam. d. Galerij
to Dresden bezit er een, dat „Eon geestenbanner" voorstelt. d. Broeders werden v. alle
kanten aangemoedigd; d. belangstelling in
hun werken, reeds bij hun leven groot, is
sedert immer toegenomen. Enkele zijn to Rome
gebleven, o. a. in d. galerijen Sciarra en Doria,
d. meeste verspreid. Slechts eenige vindt
men in Nederlandsche verzamelingen, waaronder die in 't kabinet v. Van Loon to Amsterdam wereldberoemd is. 's Rijks museum
to Amsterdam bezit er drie, waaronder een
zeer schoon (ook door JAN BOTH geetst); die
to 's Gravenhage en to Rotterdam ieder twee.
d. Meeste musea in Europa bezitten er: dat
to Dresden behalve d. genoemde schilderij
vier landschappen v. JAN, waaronder een
zijner schoonste stukken „d. Avond" voorstellende, door W. Withoff te Dresden in koper
gebracht on ook door F. Hanfstangl in zijn
steendrukwerk dier galerij wedergegeven is.
Men vindt er versch. in d. Ermitage to s.
Petersburg, Oen in 't Museum to Berlijn, in
d. Academie to Karlsruhe en in d. Schtinbergsche galerij to Pommersfelden. Van d.
twee landschappen in 't Museum v. 't Louvre
is er een door Duthenofer, een door Fortier
en Niquet Paine in 't „Muse() royal" gegraveerd. Behalve twee schilderijen v. d. broeders
in d. Bridgewater Gallery en versch. in 't
kabinet v. koning George IV vindt men v.
hunne werken in schier elke belangrijke verzameling in Engeland. Zij brengen hooge en
steeds stijgende prijzen op. Twee stukken v.
ANDRIES. „Vechtende boeren en kaartspelers"
voorstellende, golden bij een openb. verkooping
to Amsterdam in 1740 f 70, een ander „Eon
inarketenter" in 1744 f 245. Op d. verkooping
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v. G. Braamkamp (1771) gold een landschap v.

J. Both f 450, „Eon morgen" en „een avondstond" f 1100, op die v. De Smeth (1810) een
landschap van J. on A. Both f 10 000. Te Faits
werd een dergeltjke schilderij in 1844 met
8600 francs betaald on dat uit 't kabinet v.
koning Willem II gold / 10 400. d. Teekeningen v. J. BOTH worden evenzeer gezocht. Ook
hebben d. beide brooders zich in 't etsen onderscheiden door een geestige, meesterlijke
manier, met bevalligheid gepaard. d. Etsen v.
J. BOTH bestaan uit een reeks v. vier, een
ander° v. zes landschappen on uit d. vtjf zinnen
in zooveel platen; zij zijn bij Bartsch beschreven. d. Landschappen golden op d. verkooping
v. d. graaf Von Fries f 400, d. tien etsplaten
v. ANDRIES, in d. manier v. Ostade, f 53.
_Rothe (coNRAD), to Wernigerode gob., schreef
d. tot 1492 loopende „Cronecken der Sassen"
(Mainz, 1492), die in Leibnitz „Scriptor" opnieuw afgedrukt zijn.
Bothnia is een gewest a. beide zijden v.
d. Bothnische golf, a. 't noordelijk deel der
Oostzee, tuss. Zweden en Finland, t. N. v. d.
Alands eilanden. Het wordt in West- en OostBothni8 verdeeld. 't Eerste, een graafschap
a. d. westzijde v. d. zeeboezem, behoort tot
't Zweedsche landschap Nordland en bestaat
uit d. rechtsgebieden Umea, Pitea, Lulea en
Tornea en 't daaraan grenzende Lapland, te
zamen ruim 45000 bow. bevattende; 't laatste,
a. d. oostzijde v. d. Bothnische golf, bevat
't Finsche landschap Bothni8 en telt 67000
bow., die, op weinige kustbewoners na, niet
d. Zweedsche maar d. Finsche taal spreken.
Beide gewesten zijn in weerwil v. d. strange
winterkoude zeer vruchtbaar en brengen dikwijls meer graan op dan d. bevolking tot
onderhoud behoeft. Landbouw, veeteelt, jacht
en visscherij maken d. takken v. bestaan
uit. Masten, timmerhout, pek, teer, traan en
huiden v. zeehonden, ook gedroogde, gezouten en gerookte visch worden in menigte
uitgevoerd. d. Bergen leveren ijzer en koper
op en d. mijnen v. Kiemi in Oost-Bothnig
ook eenig zilver. Beide landen behoorden in
vroeger tijd a. d. kroon v. Zweden, maar Oosten eon deel v. West-Bothnia tot a. d. riv.
Tornea en Morrum benevens 't noordelijk
liggend Lapland werden in 1814 a. Rusland
afgestaan en behooren nu tot d. provincie
Finland.
Bothnische golf (d.) is 't N.-deel v. d.
Oostzee, tuss. Zweden on Finland, 90 geog.
mijl lang, 20 a 32 geog. mijl breed en 40 a
100 M. diep. 't Nauwste deel in 't midden heat
Qvarkenstraat on a. d. ingang liggen d. Alandseilanden. Er is weinig verschil tuss. eb en
vloed en, wig er a. d. Zweedsche zijde veal
rivieren in uitloopen, heeft 't water een goring zoutgehalte.
Bothwell (JAMES HEPBURN, graaf v.) was
een gunsteling v. MARIA STUART, Koningin v.
Schotland. d. Echtgenoot dozer vorstin, HENRY
DARNLEY, had uit ijverzucht haar gunsteling
Rizzi() gedood en kort daarna (1567) vloog
een tuinhuis, waarin DARNLEY zich beyond,
in d. lucht. Algemeen werd BOTHWELL verdacht op daze wijs d. Koningin gewroken to
hebben. BOTHWELL werd hoog verheven, admiraal der vloot, hertog v. Orkney en eindelijk
gemaal der Koningin. Hiertegen kwamen
versch. edelen in opstand, MARIA STUART geraakte in gevangenschap en BOTHWELL ontkwam naar Denemarken, waar hij echter gevangen word gezet en in 1575 stierf.
Botin (ANDREAS DE), Zweedsch geschiedschrijver, raadsheer des Konings en lid v.
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versch. academi6n, in 1724 to Stokholm gob.,
schreef een geschiedenis v. Zweden tot a. d.
regeering v. Gustaaf I (1754—'64). Dit belangrijk work, waarin d. schrijver d. geschiedenis
tut een wijsgeerig oogpunt beschouwt, is
met bijvoegsels v. 1773 t. 1792 herdrukt. Botin
overl. in 1790.
Botnia is d. naam v. een Friesch geslacht,
dat als stamvader d. Noorman ODO BOTNIA
erkent die in d. 10e eeuw zich in Friesland
vestigde. In d. 14e eeuw woonde op een stins
bij Marrum ODO BOTNIA, die a. 't hoofd der Vetkoopers streed tegen d. Schieringers, die door
DEKAMA en HANIA aangevoerd werden. Hevig
worstelden d. partijen en op 18 Aug. 1397
versloeg BOTNIA zijne tegenstanders bij Menaldum. Maar, toen d. Hollanders onder jonker Willem v. Oostervant landden, verzoende
hij zich met Dekama en Hania en streed het
drietal, hoewel vergeefs, tegen d. overmacht.
Na d. aftocht der Hollanders stonden d. Friezen weer op en was BOTNIA eenigen tijd hun
potestaat, maar d. Schieringers verzetten zich
weer en BOTNIA vernielde d. stinsen hunner
aanvoerders. Hij overl. 24 Aug. 1411. — JULIUS
V. BOTNIA was een der ijverigste strijders
tegen d. Spaansche dwingelandij. Hij bewaarde
Franeker voor d. Prins v. Oranje en trachtte
geheel Friesland voor diens zijde to winnen.
Toen Casper Robles echter gaandeweg dit geheele gewest onder 's Konings gezag terugbracht, moest BOTNIA uit-wijken en zwierf hij om
met d. Watergeuzen. Na d. dood v. Requesens
werd Friesland ten deele weder vrij en kwam
BOTNIA terug. Hij was in 1582 lid der Statenvergadering v. zijn gewest, bewees in aanzienlUke ambten groote diensten a. zijn vaderland en overl. 28 Apr. 1614.
Botokoeden is de naam v. een wilden
volksstam in Brazilie; prins Maximiliaan v.
Neuwied heeft ze daar leeren kennen. Zij
leven in d. oorspronkelijke wouden v. d. jacht;
een verslagen vijand is voor hen een feestmaal; honger on dorst kunnen zij lang verduren. Zij gaan naakt on maken gaten in
hunne ooren on onderlippen, waarin zij als
versiersel rondo stukken hout dragon. Hunne
wapenen zijn lansen, knotsen on pijlen. Zij
waren voorheen gevaarlijke naburen v. d.
Portugeezen. Een deel der Botokoeden is tot
eenige beschaving gekomen, nadat d. Keizer
v. Brazilie in 1824 daartoe pogingen had aangewend.
Botosjan is een arrond.-hoofdst. in Moldavia, a. d. Sjika, t. N. W. v. Jassy, door eon
spoorweg met daze stad verbonden. Er zijn
40000 inw., veal kerken on synagogen en druk
bezochte jaarmarkten.
Botsing. Als twee lichamen, die beide in
beweging zijn of waarvan een in rust is, elk.
ontmoeten, untstaat er botsing. d. Uitwerking
v. d. schok is afhankelijk v. d. aard en d.
massa's der lichamen, v. d. richtingen der bewegingen, v. d. snelheden on v. d. gedaante der
deelen, die in aanraking komen. d. Leer der
botsing onderscheidt twee gevallen: d. botsing der onveerkrachtige en die der veerkrachtige lichamen; bij d. onveerkr. lichamen wordt
d. kinetische energie (zie 't art. energie) geheel
of gedeeltelijk omgezet in warmto of electriciteit of verbruikt voor een vormverandering;
bij veerkr. lichamen is d. kinetische energie
na d. stoot even groot als voor d. stoot. Verder onderscheidt men d. rechten on d. schuinen
stoot; bij d. eersten is d. lijn, die men zich bij d.
botsing door d. zwaartepunten der bewegende
massa's denken kan, loodrecht gericht op 't
raakvlak en gaat door 't raakpunt, bij d.
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laatsten is dit zoo niet. Wanneer een veerkrachtig lichaam tegen een insgelijks veerkrachtig, maar onverplaatsbaar lichaam aanbotst, vormen d. richtingen der beweging voor
en na d. stoot gelijke hoeken a. weerszijden
der normaal v. 't raakpunt, terwijl d. snelheid dezelfde blijft.
B otta (CARLO GUISEPPE GUGLIELMO), gob.
6 Nov. 1766 to s. Georgio in Piemont, studeerde to Turijn eerst in genees-, ontleed- on
plantkunde, maar sedert 1789 in staatkunde
en geschiedenis. Hij berokkende zich toen
door zijn streven naar volksvrijheid een twee
jarige gevangenschap en trad na zijn ontslag in Franschen krijgsdienst. Met afwisselende kans was hij nu soms in 't regeeringsbestuur, soms uitgewekene, in zijn vaderland
door d. behoudende partij gehaat en met d.
toorn v. Napoleon beladen, omdat hij als lid
v. 't Wetgevend lichaam zich tegen diens
willekeur verzette. Na d. val v. Napoleon word
hij rector v. d. Academie to Nancy, later v. die
to Rouaan. In 1830 ontving hij verlof in Piemont terug to keeren met aanbod v. een pensioen. Hij vertoefde echter meest to Parijs, waar
hij 10 Aug. 1837 overl. Van zijne vele geschriften worden hier vermeld: zijn geschiedenis v.
d. Vrijheidsoorlog der Vereen. Staten v. N.-Amerika ; v. Italie v. 1789 t. 1814, — eon beroemd
work, dat vijfvoudig bekroond is; v. Italie v.
1490 t. 1814 in 20 dln en zijn heldendicht „Il Camillo o Vejo conquistata" (in 12 zangen, 1806).
B otta (PAUL EMILE), gob. in 1802, zoon v.
d. voorg., studeerde in geneesk. on nat. hist.
en nam met een wetensch. doel deel a. een
reis om d. wereld, op welke hij vele voorwerpen verzamelde. Tot 't zelfde doel trad
hij in 1830 in dienst v. Mehemed-Ali, die hem
toevoegde a. d. expeditie naar Sennaar. Na
drie jaar kwam hij terug met duizenden geconserveerde insecten en vogels. Na eon
tweeds reis in Sennaar vertoefde hij v. 1836
t. '39 to Yemen in Arable, waar hij planten
bijeenbracht voor d. Jardin des plantes. Als
consul to Mossoel werd zijn aandacht gevestigd op d. overblijfselen v. Niniveh a. d. Tigris. Hij bestuurde daar sedert 1843 met
ondersteuning der Fransche regeering, d. opgravingen, on kwam tot merkwaardige ontdekkingen, vooral ook v. 't spijkerschrift,
waarvoor hij in 1848 in 't licht gal: „Memoire
de l'ecriture cuneiforme assyrienne". d. Fransche regeering zond hem d. bekwamen teekenaar FLANDIN on zoo ontstond 't prachtwerk
„Monuments de Ninive, decouv. et deer. par
BOTTA, mosures et doss. p. FLANDIN" (5 din,
prijs 1800 fcs). d. Verzamelde Assyrische oudheden werden met zorg naar 't Louvre gezonden on daar gerangschikt. BOTTA was
daarna consul to Jeruzalem en consul-generaal
to Tripolis, kwam in 1868 ziek naar Frankrijk
en overl. bij Poissy in Jan. 1870.
B ottcher of Etatticher (JOH. FRIEDR.) was
gob. to Schleiz in Voigtiand. In 1701 was hij
leerling bij eon apotheker to Berlijn, die als
alchimist bekend stond. Hier leerde hij zekeren Laskaris, een reizenden alchimist, kennen, die hem een hoeveelheid v. d. zoogen.
„Grooten steen der wijzen" schonk. B0TTCHER
beweerde nu d. steen der wijzen to hebben
gevonden en daarmede onedele metalen in
edele to kunnen veranderen (zie _Alchemic).
Frederik I v. Pruisen list hem gevangen nemen, ten einde v. zijn geheim voordeel to
trekken, maar BOTTCHER ontvluchtte naar Saksen, waar echter d. keurvorst Frederik Augustus II hem in weerwil v. 't aanzoek tot
uitlevering a. Pruisen eerst to Wittenberg,
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later to Dresden en eindelijk in KOnigstein
gevangen hield met 't oogmerk hem zijn geheim to ontlokken. Al onderzoekende en proeven doende, ontdekte hij in zijn gevangenschap d. vervaardiging v. • 't porselein (1707),
v. welke uitvinding hij terstond partij trok
om 's Konings gunst to winnen. d. Vervaardiging v. porselein werd voor Saksen een belangrijke tak v. nijverheid. BOttcher werd
aangesteld tot bestuurder v. een to Meiszen
opgerichte porseleillfabriek, waarin hij zich
voortdurend op d. verbetering v. dat fabrikaat toelegde. Wijl hij echter verdacht werd
v. onderhandeling met Pruisen, om voor een
geldsom 't geheim der vervaardiging to verraden, werd hij weder in d. gevangenis gezet, waar hij 13 Mrt 1719 overt.
.Bottcher (ARTHUR), geb. 25 Juli 1831 to
Barbern in Koerland, studeerde to Dorpat in
d. geneesk. en werd daar in 1862 hoogl. in d.
algem. ziektekunde. Hij schreef: „Entwicklung u. Bau des GehOrlabyrinths" (1868) en
,,Untersuchungen fiber die rothen Blutkorperchen" (1876) en redigeert geneesk. tijdschriften.
Bottcher (CHRIST. ED.), geb. 9 Dec. 1818 to
Ingenborch, overt. 15 Juni 1889 to Diisseldorf,
was een voortreffelijk portret- en genreschilder. Hij heeft zich d. meesten roem verworvon door zijn aanschouwelijke en levendige
tafereelen v. 't volksleven on herbergtoestanden in Rijnland, welke hij moist to verbinden
met d. schoono omgeving of vergezichten in
d. oorden langs d. Rijn.
Botterman (EPpo), eon doopsgezind-leeraar
bij d. vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche
gemeente to Groningen, was een leerling v.
Galenus Abrahamsen,'t hoofd der Lammisten,
en schijnt diens vrijzmnige begrippen to hebben overgenomen. Zijn naam komt voor onder d. oprichters der Friesche doopsgezinde
societeit. In 1700 werd hij leeraar to Groningen, maar tevens opzioner bij d. Collegianten,
wat velen laden zijner gemeente ergerde. Hij
bedankte daarom als leeraar bij d. Doopsgezinden in 1714, doch in 1725 werd hij opnieuw tot hun leeraar beroepen, maar zijn
ambtgenoot J. Rijsdijk beschuldigde hem nu
v. socinianisme en hieruit vloeide eon hevige
strijd voort. In 1752 stond Botterman nog to
Groningen.
.73ottger (ADoLF), geb. 21 Mei 1815 to Leipzig, studeerde daar a. d. universiteit, maar
wijdde zich eerlang geheel a. d. dicht- on
nieuwere letterkunde. Hij leverde gelukkige
vertalingen v. Byron (4e uitg. 1850 in 12 din),
Milton, Pope, Ossian en Longfellow. Zijn oorspronkelijke gedichten zijn bijzonder welluidend. Zijn drama „Agnes Bernauer" beleefde
in 1850 d. 13en druk. Zijn „Gedichte"; „Heilige
Tage"; „Neue Lieder" en „Das Galgenmannchen" zijn door hem zelf verzameld uitgeg. in
6 din (1866). Hij overt. 16 Nov. 1870.
Botticelli (ALESSANDRO FILIPEPI), geb. in
1447 to Florence, leerde daar d. schilderkunst
bij FRA FILIPPO LIPPI en trok d. algemeene
opmerkzaamheid door een allegorische voorstelling v. d. Kracht, zoodat Paus Sixtus IV
hem naar Rome riep, om d. Sixtijnsche kapel
met fresco's te versieren. Zijn olieverf-schilderijen zijn in paleizen to Florence en in d.
musea to Berlijn, Dresden, in d. Pinakotheek
to Miinchen on in 't Louvre te Parijs. Hij
overt. te Florence in 1515.
Botticher (KARL), geb. 29 Mei 1806 to
Nordhausen en overt. 21 Juni 1889 te Berlijn,
was een beroem.d oudheidkundige, die gedurende zijn lang leven menig duister punt uit
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d. oudheid tot klaarheid gebracht en daarover
een groot aantal boeken geschreven heeft.
Na velerlei betrekking vervuld en o. a. Griekenland bereisd to hebben was hij v. 1868
t. '76 directeur v. 't Museum v. beeldhouwwerken to Berlijn on professor a. d. Academie
v. Bouwkunst in die stad. Zijn voorn. werken zijn: „Die Holzarchitektur des Mittelalters" (1835—'61, 25 bl.) ; „Ornamentenbuch"
(1844, 28 bl.), „Untersuchungen auf der Akropolis in Athen'f, een doorwrocht, wereldberoemd werk, dat in 1863 voor 't eerst verscheen en dikwijls gedrukt en vertaald is;
„Der Baumkultus der Hellenen" en „Der. Zcphoros am Parthenon" (1875).
Bottiger (KARL AUG.) werd 8 Juni 1762
geb. to Reichenbach in Voigtland, waar Ain
vader connector a. d. Lat. school was. 't Eerste
onderwijs ontving hij in d. kloosterschool
Pforta, vervolgens studeerde hij to Leipzig
on na 't eindigen zijner studion werd hij huisonderwijzer to Dresden, in 1784 rector to Guben,
in 1790 to Bautzen on in 1791 opperconsistoriaal-raad en directeur v. 't gymnasium to
Weimar. In 1804 word hij studien-director a.
't pagen-huis to Dresden en, toen in 1814 daze
inrichting met 't kadetten-hues vereenigd werd,
werd BOTTIGER studi6n-director bij d. ridderacademie en directeur der koninklijke musea.
Hij overt. 17 Nov. 1835.
BOTTIGER bezat uitgebreide kennis, fijnen
smaak on diep kunstgevoel. Van zijn jeugd
of toonde hij voorliefde voor de archaeologic
en hierin heeft hij een buitengew. hoogte
bereikt. Hij heeft verbazend veel geschreven
on daaronder zeer belangrijke werken, als
„Ueber Aechtheit und Vaterland der antiken
Onyxcame6n von ausserordentlicher GrOsse"
(Leipzig, 1796); „Ueber den Raub der Kassandra auf einem Gefasse" (Weimar, 1794); „Griechische Vasengemalde" (Weimar, 1797-1800
3 din); „Archaeologic) der Malerei" (Dresd.
1811); „Archaeologische Aehrenlese" (Dresden,
1811); „Ideen zur Kunstmythologie" (Leipz.
1826); „Die Aldobrandinische Hochzeit" (Dresden, 1810) en ,,Sabina, oder Morgenscenen im
Putzzimmer omen Romerin" (Leipzig, 1803, 2e
dr. 1806, 2 din). Hem komt de ear toe veal
tot veredeling on verfijning v. d. smaak zijner
landgenooten to hebben toegebracht. Behalve
vele Lat. schriften, verhandelingen on opstellen in dagbladen on tijdschriften gaf hij
daartoe nog in 't Licht: „Ueber den Zustand
der neuesten Literatur, Ktinste und Wissenschaften in Frankreich" (Berlin, 1795, 2 din);
„Kosmographische Erlauterungen" (Altenburg,
1818) en „Amalthea" (Leipz. 1821—'25, 3 din).
Bottiger (KARL wiLET.), zoon v. d. voorg.,
geb. 15 Aug. 1790 to Bautzen, hoogl. to Erlangen, is d. schrijver v. d. volgende, veal gebrmkte historiewerken: „Biographie Heinrichs des LOwen" (1809); „Die deutsche Geschichte fur Gymn. u. Sch." (8e dr. 1838) ;
„Allgem. Geschichte far Schule u. Haus"
(11e dr. 1849); ,,Litterarische Zustande u.
Zeitgenossen" (uit d. nagelaten papieren
zijns vaders, 1838) en „Die Weltgeschichte
in Biographien" (8 din, 1839—'46). Hij overl.
23 Nov. 1862.
Bottiger (KARL wILH.), geb. 15 Mei 1807
to Westerns in Zweden, studeerde to Upsala,
bereisde, ten deele op kosten der Regeering,
een groot deel v. Europa on werd hoogl. a. d.
universiteit to Upsala in d. taal- en nieuwere
letterkunde. Hij had een echt dichterlijken
aanleg, was gehuwd met een dochter v.
ESAIAS TEGNER en schreef onder d. invloed V.
zijn schoonvader menig fraai vers. Hij gaf
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o. a. in 't licht: „Nyare sanger” (1833); „Lyriska stycken" (2 dln, 1839); „Religiosa sanger"
(4e dr. 1841); 't drama „En majdag i Warend",
d. bekroonde „Sang ofver Carl XIV Johan"
en vertalingen v. Tasso en Dante.
Bottinge heette een hoofdgeld, dat in d.
tijd v. 't Leenstelsel door d. graven om d. drie
of vier jaar werd geheven. In Friesland heette
het bodthing, in Drente batting. 't Schijnt oorspronkelijk een vergoeding v. rein- en verblijfkosten geweest te zijn, als d. landsheer
rechtspraak kwam houden.
I3otzen of Dozen, in 't Ital. Bolzano, is een
schilderachtig gelegen stad in Tyrol a. d. riv.
d. Elsack en a. d. Brenner-spoorw., die hier
een zijtak naar Meran uitzendt. d. Stad heeft
11 000 inw.. een schoone Gothische hoofdkerk,
fabrieken v. manufacturen en handel in d.
producten des lands. Aan drie ztjden verheffen
zich hemelhooge bergen, Tangs d. rivier zijn
voorsteden met 'villa's en kasteelen en in d.
omtrek groeit veel ooft, wijn en Italiaansche
gewassen. Er zijn nog overblijfselen v. Rom.
versterkingen, want Drusus versloeg hier, 14
j. v. Chr., d. Rhaetiers en sedert wend van
hieruit als een hoofdkwartier d. weg naar
Italie verdedigd.
Bouchardon (Emu), in 1698 te Chaumont
geb., leerde d. beginselen der beeldhouwkunst
bij zijn vader en kwam daarna onder d. leiding v. G. Coustou. Na d. eersten prijs bij d.
academie te Parijs behaald te hebben, ging
hij naar Rome, om er naar d. antieken en
naar d. beroemdste schilderijen te studeeren.
Hij teekende er naar d. schoonste Gr. en
Rom. overblijfselen v. bouw- en beeldhouwkunst en vervaardigde voor d. Koning v.
Frankrijk een kopie naar d. beroemden Faun
uit d. galerij Barberini, die thans in d. Glyptotheek te Munchen is. Naar men meent, yenvaardigde hij ook destijds zijn „Amor, die uit
d. knots v. Hercules een boog snijdt". d. Koning riep hem in 1732 naar Parijs, waar hij
in 1733 tot lid der academie en in 1746 tot
professor a. die instelling werd benoemd. d.
In 1739 gebeeldhouwde fontein in d. straat
Grenelle wordt voor zijn meesterstuk gehouden en wegens d. edelen Stijl der samenstelling, d. nauwkeurigheid der proportion en d.
afgewerkte bijzonderheden geroemd. In 1751
werd hem door Parijs opgedragen een ruiterbeeld v. Lodewijk XV te vervaardigen, waaraan hij gedurende 't overige zijns levens
arbeidde en waarvoor hij een groot aantal
teekeningen, vooral voor 't paard, naar d.
natuur teekende. 't Voetstuk was nog niet
voltooid, toen hij in 1762 stierf. 't Standbeeld,
a. 't einde v. d. tuin der Tuilerien, werd in
1792 omvergeworpen en verbrijzeld. d. Tuinen
v. Versailles, Choisy en Grosbois zijn versierd
met zijn beeldhouwwerken; in 't koor der
s. Sulpice zijn beelden v. hem, die Christus,
Petrus, Paulus en Johannes voorstellen. Zijn
samenstellingen onderscheiden zich door eenvoudige grootheid ; later liet hij zich door
d. geest des tijds medesleepen en nam hij een
sierlijker en fijner manier aan. Mariette bezat
can groot aantal zUner teekeningen, die met
meer geest dan zijn beeldhouwwerken uitgevoerd zijn en bij verkoop 15 595 livres opbrachten. In deze verzameling kwamen ook
425 gravuren naar werken v. Bouchardon voor.
Bouchardy (Jos.), geb. te Parijs in 1810
en daar overl. 28 Mei 1870, was d. vervaardiger v. een groot aantal tooneeistukken, die
meerendeels grooten opgang maakten, vertaald en ook op 't Nederl. tooneel vertoond
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zijn, maar hun succes meer a. d. technische
samenstelling dan a. innerlijk schoon te danken hebben. d. Meest bekende zijn : „Gaspard
le pecheur" (1837); „Le sonneur de s. Paul"
(1838); „Lazare le patre" (1840), in Frankrijk
en ook ten onzent een geliefd volksstuk;
„Paris le bohemien" (1842) ; „Les orphelines
d'Anvers" (1844); „La soeur du muletier" (1845)
en „Philidor" (1869).
oucha,rlat (JEAN Louis), wiskundige en
dichter, geb. to Lyon, overl. to Parijs in 1848,
was eerst leeraar in d. wiskunde a. d. polytechnische school to la Fleche, later hoogl. in
d. letteren a. 't Athenaeum to Parijs. Hij
schreef: „Theorie des courbes et dos surfaces
de second ordre" (Paris, 1810); „Elements de
calcul difforentiel" (Paris, 1831, dikwijls herdrukt en vertaald); „fours de litterature,
faisant suite a celui de La Harpe" (Paris,
1826); „le Sacrifice d'A braham"; „le Jugement
dernier" en „la Mort d'Abel."
Boucher (FRANgois), een Fransch historieschilder, door zijn tijdgenooten d. schilder der
grater' genoemd, werd to Parijs in 1704 geb.
en stierf er in 1770. Hij was leerling v. F. Lemoine ging in 1725 naar Rome, werd in 1734
tot lid, in 1744 tot professor a. d. Academie
benoemd, eerste schilder des Konings en directeur der Gobelins. Boucher was eon gunsteling
v. Lodewijk XV en diens maitressen, d. gevierde kunstenaar zijns tijds, wiens stijl met
d. bedorven smaak en zeden gelijken trod
hield. Hij werkte vluchtig on zonder studie.
Zijn teekening is gebrekkig, zijn koloriet,
hoewel aantrekkelijk door zekere frischheid,
is scherp, de figuren hebben een rooden tint.
Kenmerkend is zijn raad a. een naar Rome
vertrekkend leerling: er niet lang to blijven
on Albano on Guido Reni te bestudeeren;
„Raphael, malgre sa reputation, est un peintre
Bien triste et Michel-Ange fait pour. Voyez
les, mail ne vous avisez pas de les inviter,
vous deviendriez froid comme glace". Niettegenstaande deze meester een groot aantal schilderijen on ruim 10 000 teekeningen
vervaardigd heeft, vindt men niets v. hem in
't Louvre. Er is veel naar hem gegraveerd,
ook heeft hij zelf eenige platen geetst. Zijn
zoon JUSTE B. werd bouwmeester on etste
een verzameling vazen on praalgraven.
Boucher de Crevecoeur de Perthes

(JAcQuEs), geb. 10 Sept. 1788 to Bethel, was
onder Napoleon I in staatsbetrekking on gezant, maar vestigde zich na d. Restauratie te
Abbeville on wijdde zijn tijd a. geologische
on oudheidk. onderzoekingen. Hij trachtte
hoofdzakelijk to bewijzen, dat 't menschelijk
geslacht veel ouder is dan 't tegenw. alluviale
tijdvak, ja, dat in d. tertiaire aardlagen sporen v. menschelijken arbeid to vinden zijn;
opgravingen bij Abbeville strekten horn daarbij
tot uitgangspunt, maar hij bereisde ook Algeria, d. Levant on een groot deal van Europa
om bewljzon voor zijn stellingen to vinden
en bracht eon merkwaardig, met groote zaakkennis gerangschikt museum v. voorwerpen
v. menschel. kunstvlijt uit d. steenperiode
bijeen. Aanvankelijk werd zijn beweren verworpen on bespot, maar d. gelijksoortige voorwerpen, ook door andere onderzoekers in
versch. oorden gevonden, bevestigden schitterend zijn stellingen. Zijn voorn. werken over
dit onderwerp zijn: „De la creation; essai sus
Porigine et la progression des etres" (5 dln,
1838); „Antiquites celtiques et antidiluviennes"
(2 dln, 1846) on „PHomme antidiluvien et ses
oeuvres" (1860), een merkwaardig book, dat
diepen indruk maakte on waardoor hij
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rekenen 't pleit voldongen to hebben. Later
schreef hij nog: „Les masques, biographies
sans nom" (5 dln, 1864) en „Sous dix roil"
(8 dln, 1862—'67). Hij overl. 9 Aug. 1868.
Bouchery (JAN), geb. 17 Nov. 1846 to Gent,
werd onderwijzer to Hal bij Brussel, arbeidde
krachtig made a. d. ontwikkeling der Vlaamsche letterkunde, redigeerde 't weekblad ,,'t
Vlaamsche yolk" en schreef: „Nalatenschap
v. P. Bosch" (1872); „Geld. Waarheden uit
onzen tijd" (1872); „Geschiedenis v. Halle"
(1873) en „d. Zee" (1873).
Bouchet (FRED. JULES), geb. to Parijs in
1799 en daar overl. 22 Jan. 1860, werd een
bekwaam architect onder leiding v. PERCIER
en v. DEBRET. Hij verwierf d. grooten pits
der Academie, bereisde ItaliO on vestigde zich
in 1832 in zijn geboortestad. Hij gaf beschrijvingen der bouwwerken v. Pompeji en 't oude
Rome met fraaie kopergravuren in 't licht,
bestuurde d. bouw v. d. Bibliotheek en v. 't
graf v. Napoleon in 't H6tel des Invalides.
Boucicault (DioN), geb. 26 Dec. 1822 to
Dublin on overl. 18 Sept. 1890 to Now-York,
was een der begaafdste en vruchtbaarste
dramadichters, wiens stukken door 't geheele
Britsche rijk en d. Vereen. Staten v. N.-Amerika
grooten opgang maakten. Hij had aanvankelijk a. d. Londensche universiteit gestudeerd,
maar gaf toe a. zijn neiging tot 't tooneel;
hij trad in 1841 't eerst op in Covent-garden
to London en verliet in 1868 't tooneel. Hij
heeft in 't geheel 140 stukken geschreven,
waarvan reeds 't eerste, „London Assurance",
d. algemeene aandacht op hem vestigde. Hij
had reeds v. 1853 t. '60 een kunstreis door
Amerika gedaan en vestigde zich sedert 1876
to New-York.
Bouclé wordt in d. wapenkunde v. d. hazewindhond gezegd, die een halsband omheeft;
ook v. een stier, buffel of beer, die een ring
door d. neus draagt.
Boudaan (MATTHIAS), wiens vader en
broader hooggeachte predikanten to Amsterdam waren, heeft zich een naam gemaakt
als een der heldhaftigste zeeofficieren uit d.
Spaanschen successie-oorlog. In 1704 nam hij
deel a. d. verovering v. Gibraltar; in 1705
commandeerde hij 't fregat „Overijsel" v. 52
stukken, waarmede hij a. d. vereenigde vloot
't sein tot d. aanval op d. Franschen gaf,• hij
stoof op „l'Arrogant", een schip V. 60 stukken,
los, schoot 't reddeloos en veroverde toen
„PArdent", een schip v. 68 stukken. In 1707
voerde hij bevel over d. ,Hollandia" bij 't
beleg V. Toulon en in 1709 geleidde hij d.
Oost-lndische retourvloot veilig naar 't Vaderland. In 1717 gebood hij als schout-bij-nacht
over d. schepen der Amsterd. admiraliteit,
die naar d. Middell. zee gezonden werden om
d. Barbarijsche zeeroovers to tuchtigen. Hij
overl. in 1722.
Boudet (JEAN), geb. 19 Febr. 1769 to Bordeaux, trad in d. krijgsdienst en onderscheidde
zich bij 't beleg v. Toulon en in d. burgeroorlog
der Vendee, zoodat hij in 1796 reeds divisiegeneraal was. Hij streed in ItaHO, maar behaalde d. meesten roem in d. gevechten tegen
d. Engelschen in d. AntiHen. In d. oorlog tegen
Pruisen, die met d. vrede te Tilsit in 1807
eindigde, bestuurde hij d. belegering v. Kolberg en veroverde hij Straalsund, waarvoor Napoleon hem beloonde met d. titel v. graaf en
met domeinen in Pommeren. In d. oorlog tegen
Oostenrijk v. 1809 redde hij volgens Napoleons
verklaring in d. slag bij Esling door zijn onwrikbaar standhouden 't Fransche leger en
kort daarna oval. bij (14 Sept. 1809).
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Boudoir heat een veelal prachtig gemeubeld vertrok, dat dames v. aanzienlijken stand
als haar bijzonder verblijf beschouwen, waarin
zij zich kunnen afzonderen, briefschrUven of
andere bezigheden doen. 't *oord
W
bet. „pruilhook".
Roue (Abu), geb. 16 Mrt 1794 to Hamburg,
studeerde to GOttingen in natuur- on geneeskunde en bereisde v. 1812 t. 1839 een groot
deal v. Europa tot 't doen v. geologische onderzoekingen. Vooral vertoefde hij lang in
Schotland, waar hij a. d. Edinburgsche universiteit tot doctor in d. geneeskunde bevorderd werd. Hij heeft 't resultaat v. zijn nasporingen medegedeeld in : „Essai gOologique
sur l'Ecosse" (1820); ,,Geognostische Gernalde
v. Deutschland" (1829); ,,Guide du gOologuevoyageur" (1836); „La Turquie d'Europe" (4
dln, 1840) en „ItinOraires dans la Turquie
d'Europe" (2 dln, 1850), welke werken met
geologische kaarten zijn toegelicht. Hij vertoefde later veal te Parijs, waar hij president v.
't Geologisch genootschap was, maar overl.
to Weenen, 22 Nov. 1881.
Bouet-Willaumez (LOUIS ED. graaf), geb.
24 Apr. 1808 bij Toulon op 't kasteel zijner
voorouders, trad in d. zeedienst en was in
1837 luitenant bij 't bombardement v. Mogador.
In 1844 bevorderd tot commandant v. een
linieschip, werd hij tot gouverneur v. Sonegamble benoemd. Hij bleef daar vier jaar en
beschreef zijn Afrik. nasporingen in „Description nautique des cotes entre le Senegal et
l'Equator" (1849). In d. Krim-oorlog (1854—'55)
voerde hij als schout-bij-nacht en chef v. d.
staf een leger v. 80 000 man in 14 dagen v.
Toulon n. Konstantinopel en streed hij a. d.
Alma en voor Sebastopol, door hem beschreven in „Batailles de mer et de terre"
(1855). In 1859 was hij werkzaam bij 't ministerie v. Marine en nam hij zijn maatregelen
zoo goad, dat in drie dagen 70 000 man v.
Toulon naar Itali6 werden overgebracht. Hij
werd daarop bevorderd tot vice-admiraal en
overl. 8 Sept. 1871.
13ouilers (LOUIS FRANC. hertog v.), geb.
10 Jan. 1644 op 't kasteel zijner voorouders
in Picardi6, trad in d. krijgsdienst, ontwikkelde zich tot een bekwaam veldheer en streed
al d. groote oorlogen onder Lodewijk XIV
met Conde, Turenne, Luxembourg en Catinat
made. Hij opende o. a. d. Spaanschen successieoorlog met een stouten aanval op Nijmegen,
die slechts door d. kloekheid der burgerij
verijdeld werd on hij redde door zijn beleid
't overschot v. 't Fransche leger na d. slag
bij Malplaquet (11 Sept. 1709). Lodewijk XIV
had hem tot maarschalk en tot hertog verheven. Hij overl. 22 Aug. 1711.
Bougainville (LOUIS ANTOINE DE), beroemd Fransch zeereiziger, geb. 11 Nov. 1729,
overl. 31 Aug. 1811, trad tegen d. zin zijner
ouders, die hem tot rechtsgeleerde bestemden,
in d. krijgsdienst, was in 1754 aide-de-camp v.
generaal Chevert; in dat zelfde jaar gezantschaps-secretaris to London ; in 1756 dragonderkapitein in Canada; in 1761 aide-de-camp y.
Choiseul-Stainville gedurende d. veldtocht in
Duitschland en klom toen op tot kolonel.
Toen in 1763 d. vrede gesloten was, verkreeg
hij v. Lodewijk XV een aanstelling bij d.
marine in denzelfden rang en vertrok hij met
d. vergunning op d. Falklands-eilanden of
Malouinen een volkplanting aan to leggen,
die echter drie jaar later a. Spanje werd afgestaan. In Nov. 1766 verliet BOUG- AINVILLE s.
Malo als bevelhebber v. 't fregat „La Bou-

douse" en 't fluitschip „l'Etoile" on volbracht hij
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net deze schepen zijn beroemden tocht om d.
aarde. Hij ontdekte op die reis o. a. d. Zeevaarders-eilanden. d. Naam v. Groote Cycladen,
dien hij a. een andere groep gaf, is vervangen
door dien v. Nieuwe-Hebriden, door Cook
gegeven. BOUGAINVILLE kwam in Mrt 1769 in
Frankrijk terug en gaf in 1771 een uitvoerig
Torslag zijner reis in 't licht. BOUGAINVILLE
heeft op zijn reis weinig hydrographische en
nautische waarnemingen gedaan, want in zijn
ttjd werden die wetenschappen nog weinig
beoefend. Gedurende d. Amerikaanschen bevrijdings-oorlog woonde hij als schout-bij-nacht
versch. zeegevechten bij, o. a. in 1781 tegen
admiraal Hood voor Port-royal, op Martinique,
waarbij hij zich als een kundig en dapper vlootvoogd deed kennen. Zijn ontwerp tot een Noordpooltocht vond geen bijval bij d. minister
Brienne; na vruchtelooze pogingen d. Regeering voor zijn plan to winnen verliet hij in 1790
d. marine. Men zegt, dat hij daarop zijn plannen a. d. Royal society te London, waarvan
hij lid was, heeft voorgelegd en dat d. tocht
T. Phipps daarnaar geregeld is. In 1796 werd
hij lid v. 't Instituut en kort daarna bij 't
Bureau des longitudes aangesteld. d. Geschriften v. BOUGAINVILLE heeten: „Traits du calcul
integral" (2 vol. Paris, 1754-1756); „Voyage
autour du monde" (Paris, 1771), waarvan vertalingen in 't Eng., Hoogd. en Nederl. bestaan;
„Essais historiques sur les navigations ansciennes et modernes" en „Notice historique sur
les sauvages de l'Amorique septentrionale".
Bougereau (AD. QUILL.), geb. in 1825 to
La Rochelle, leerde d. schilderkunst bij PICOT,
vertoefde vijf jaar in Itali6 en vestigde zich
in 1855 te Parijs als historie- en portretschilder. Tot zUn beste stukken worden gerekend :
„d. Begrafenis v. s. Cecilia"; „Philomele en
Procne" en „d. Triomf v. Venus".
Bougies noemt men in d. chirurgie dunne,
gladde, lange cylinders, die bij vernauwingen
der natuurlijke kanalen ingebracht worden
om deze to verwijden. Zij zijn v. d. catheters
(zie Catheter) onderscheiden door dat zi.j geen
opening hebben; in d. catheter is een kanaal
en een opening in d. spits. d. Bougies worden
ook gebruikt om geneesmiddelen inwendig
aan te brengen en worden dan gewapende
bougies genoemd. Men maakt ze v. opgerold
linnen of zijde, dat in gesmolten was wordt
gedompeld, ook v. perkament, darmsnaren,
kaoetsjoek of getah-pertsja, v. zijde met kaoetsjoek doortrokken en soms v. ivoor, lood
of zilver. Meestal zijn zij a. d. punt iets dunner, gepunte bougies, soms overal v. dezelfde
dikte. Zij dienen vooral bij vernauwingen in
d. pisweg (stricturen), zelden in ziekten v. d.
endeldarm en slokdarm. •
Bouguer (PIERRE), Fransch wis- en natuurkundige, geb. in 1698, was een der drie
laden v. d. Fransche academie, die in 1735
naar Peru gingen om in d. nabijheid v. d.
Evenaar eon graadmeting te doen. HU was
d. uitvinder v. d. heliometer, een werktuig,
bestemd om met groote nauwkeurigheid d.
schijnbare middellUn v. d. zon to meten, dock
dat later ook tot versch. andere metingen is
gebruikt. Zijn talrijke wetensch. onderzoekingen, waaronder die over 't meten v. d. sterkte
des lichts (photometrie), en vele verhandelingen over versch. onderwerpen getuigen v.
zijn vernuit, volharding en uitgebreide kennis. Hij overl. to Parijs in 1758.
Bouilhet (Louis), geb. in 1822 te Cany in
't Fr. depart. Seine-inferieure, overl. to Rouaan,
19 Juli 1869, was een dichter in d. geest v.
VICTOR HUGO. Sommige Quer drama's zijn
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met veel bijval ontvangen, andere konden 't
publiek niet boeien. Tot d. eerste behooren:
„Madame de Montarcy"; „Helene Peyron" en
„La conspiration d'Amboise". Na zijn dood zijn
nog uitgegeven : 't blijspel „La sexe faible";
't drama „Mademoiselle Aisse" en een 2e dr.
v. zijn ,Derniers chansons" (1874).
Bouiliier (FRANCISQUE), geb. 12 Juli 1813
te Lyon, studeerde to Parijs en werd hoogl.
in d. wijsbegeerte in zijn vaderstad, waar hij
ook lid v. 't gemeentebestuur, president der
academie, inspecteur-generaal v. d. universiteit
en directeur der normaalschool werd. Reeds
in 1841 was hij bekroond voor zijn ,Histoire de
la philosophie cartesienne", die hij in d. 3e
uitg. uitbreidde tot een „Histoire et critique
du Cartesianisrne". Zijn voorn. overige werken
zijn: „Manuel de l'histoire de la philosophie"
(1845); „De l'unite de l'ame pensante et du
principe vital" (1858); „Du principe vital et
de fame pensante" (1862), een merkwaardig
boek, dat veel stof tot denken heeft gegeven
over d. vraag of er behalve d. ziel een zoogen.
levenskracht bestaat, dan of die beide vormen
v. sane kracht zijn; „Du plaisir et de la douleur" (1865); „De la conscience en psychologie
et en morale" (1872) en „Morale et progres"
(1875). Daarenboven heeft hij d. werken v.
KANT en FICHTE in 't Fransch overgebracht,
veel academische redevoeringen gehouden en
a. periodieke wijsgeerige werken bijdragen
geleverd.
Bouillon is een uittreksel v. vleesch, dat
men verkrijgt door vleesch, dat v. vet ontdaan
is, in zeer kleine stukken to verdeelen, met
koud water op 't vuur to zetten en to doen
koken. Wordt 't vleesch in heet water gelegd,
dan stolt 't eiwit, waardoor niet alleen dit
niet oplost, maar d. oplosbare deelen v. 't
vleesch daarin opgesloten blUven. Goede
bouillon bevat opgelost eiwit, lisjm, kreatine,
inosinezuur, melkzuur on eenige zouten, dus
niet veel bestanddeelen, die in 't bloed opgenomen worden, zoodat bouillon geen eigenlijk
voedingsmiddel is. d. Opwekkende kracht en
d. eetlust wekkende prikkeling makers deze
vloeistof echter tot een onwaardeerbare verkwikking voor vermoeiden on voor herstellende zieken.
Bouillon heet een deel v. Belgisch Luxemburg, 7 vk. geogr. mijl groot, met 22 000 bew.
d. Hoofdstad, insgelijks Bouillon geheeten, ligt
in een dal a. d. Semoy on heeft 4000 inw.,
die veel laken vervaardigen. Op d. hooge rots
verheft zich 't middeleeuwsch kasteel der
hertogen. Bouillon was nl. oorspronkelijk een
Duitsch hertogdom, waarmede Godfried v.
Bouillon, d. aanvoerder v. d. eersten Kruistocht, beleend werd, maar deze verpandde het
Ire& zijn vertrek n. Palestina a. d. Bisschop
v. Luik. Tot 1672 bleef 't in 't bezit v. 't Bisdom;
toen werd het door Lodewijk XIV veroverd
on a. LATOUR D'AUVERGNE toegewezen. Bij 't
Weener-congres werd 't a. pries ROHAN GUEMENE afgestaan, onder souvereiniteit v. d.
Groothertog v. Luxemburg. In 1837 verviel 't
a. Belgie, waarvan 't sedert een integreerend
deel uitmaakt.
Bouillon (GOTTFRIED Of GODEFROY v.), hertog v. Neder-Lotharingen, was d. zoon v. d.
hertog Eustachius II v. Boulogne en v. Ida v.
Bossu, hertogin v. Bouillon. Hij werd to Bary
bij Nivelles in 1061 geb. Door zijn moeder,
die v. Karel d. Groote afstamde on na haren
dood heilig werd verklaard, werden hem d.
beginselen v. godsdienst en deugd ingeboezemd, die hem onder alle wederwaardigheden
staande hielden. Ale jonkman bezorgde zijn
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beldenmoed in d. slag a. d. Elster d. overwinning a. keizer Hendrik, die hem daarvoor in
1087 met Neder-Lotharingen beleende.
Door d. prediking v. Peter v. Amiens was
in geheel West-Europa d. begeerte ontstaan,
Palestina a. d. Turken te ontweldigen; maar
d. groote menigte, die zonder genoegzame
voorbereiding, verzorging en tucht in d. eerste
vlaag v. geestdrift naar 't Oosten toog, kwam
om 't leven zonder Palestina te bereiken.
Onder aanvoering V. GOTTFRIED V. BOUILLON
aanvaardde 't eerste welgeordende leger d.
kruistocht. Aan 't hoofd v. 10 000 ruiters en.
70 000 man te voet en vergezeld v. zijn broeder Boudewijn, v. Robert v. Normandi6, v.
Hugo v. Vermandois, broeder v. d. Franschen
Koning, en v. eon menigte Fransche en Nederlandsche edelen, trok GOTTFRIED in Aug. 1096
uit Lotharingen door Z.-Duitschland en Hongarije naar Konstantinopel. -Hier word hij
lang opgehouden en tegengewerkt door keizer
Alexius. die zijn souvereine rechten op d. to
veroveren landen Wilde doen golden. Eerst in
Mei 1097 ging 't Kruisleger d. Bosporus over.
Te Nicomedia in Klein-Azi6 vereenigde hij
zich met d. Zuid-Europeesche Kruisvaarders,
die to scheep waren aangekomen en na eon
beleg v. 5 Mei t. 20 Juni 1097 veroverde hij
Nicea. Na 't doorworstelen v. allerlei gevaar,
door d. tegenstand der Turken en d. listen on
verraderijen der Grieken, opende d. overwinning bij Dorylaeum (1 Juli 1097) a. d. Kruisvaarders d. weg naar Syria. Hier kostte 't
beleg v. Antiochi6, dat als d. sleutel v. Palestina beschouwd word, veel maanden tijds on
maaiden gebrek, ziekten on 't zwaard der
Turken duizenden Kruisvaarders weg en was
al 't beleid en d. wilskracht v. GOTTFRIED noodig om twisten tuss. d. aanvoerders en 't verloopen v. 't Kruisleger te beletten. Toen't vinden v. d. dusgen. Heilige lans d. geestdrift weder
had opgewekt on in 't veroverde Antiochi6
een lange rust was gehouden en versterking
ontvangen, rukte GOTTFRIED in 1099 Palestina
binnen, hij kwam 6 Juni voor Jeruzalem en
drong er 15 Juli stormenderhand binnen. 't
Aantal Mohammedanen, dat daarbij om 't
leven kwam, most ontzettend groot geweest
zijn. d. Vorsten en ridders, die GOTTFRIED Ver.
gezelden, riepen hem tot koning v. Jeruzalem
uit; hij weigerde echter zich to doen kronen
en wenschte voor zich slechts d. titel v.
„Beschermer v. 't Heilige Graf". Door d. overwinning bij Askalon (12 Aug. 1099) voltooide
hij d. onderwerping des lands en no beijverde
hij zich door eon goede wetgeving orde in
zijn nieuwen staat to scheppen. Hij liet daartoe eon keur uit d. toen bestaande Oostersche
wetten samenstellen, die onder d. naam v.
„Assisen v. Jeruzalem" bekend zijn, en zou
nog veel tot bevestiging v. 't Christelijk gezag
in 't Oosten gedaan hebben, maar hij overt.
reeds 18 Juli 1100 en werd in d. kerk v. 't
Heilige graf begraven. In veel beschrpingen,
verhalen en gedichten is 't hier verhaalde
vereeuwigd, maar 't schoonst in 't epos „Gierusalemma liberata" v. Torquato Tasso.
Bouilly (JEAN NICOLAS), in 1763 to Tours
geb., was bij 't uitbreken v. d. Revolutie advocaat te Parijs en bevriend met Mirabeau
en Barnave. Met geestdrift voor d. nieuwe
staatsbegrippen vervuld, schreef hij d. opera
„Pierre be grand," die in 1790 voor 't eerst
gespeeld werd. Weinig tooneelschrijvers hebben zoo grooten opgang gemaakt als BOUILLY
en, schoon hij in stijl en details voor velen
moot onderdoen, staat hij in 't ontwerpen,
samenstellen en ontknoopen zijner stukken
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boven aan en minstens gelijk met Sedaine
(zie dit art.). Dit is inzonderheid toepasselijk op zijn „Abbe de l'Epee"; „Deux Journoes" en Janchon la vielleuse". BOUILLY
schreef ook zedekundige verhalen, zooals:
lle" a ma fille" (1809); „Conseils a ma
Bile"
(1811); Contes offerts aux enfants de
M
France" en „[ores de famille", die soms liefBike en treffende tafereelen behelzen, doch
waarin hij to veel naar effect streefde. 114
stierf 3 Apr. 1842.
Bouin (JEAN THEODOSE), geb. te Parijs, 26
Febr. 1715, overt. omstreeks 1795, behoorde
tot de broederschap der kanunniken te Rouaan,
waar hij zich met Pingre op d. sterrekunde
toelegde. In 1754 word hij door d. academie
to Rouaan tot lid en door d. academie der
wetenschappen to Parijs tot correspondeerend
lid gekozen. Later tot prior to s. LO benoemd,
stichtte hij daar eon observatorium. Zijn talrijke waarnemingen zijn niet afzonderlijk uitgegeven, doch in d. archieven der academie
to Rouaan bewaard.
graaf), eon
(HENRI,
Boulainvilliers
Fransch geschiedschrijver uit 't laatst der
17e eeuw, was geb. to s. Saire in Normandia
on overt. 23 Jan. 1722. Hij onderzocht ijverig
d. archieven v. zijn stamhuis on v. zijn gewest on grondde hierop eenige werken, die
hoofdzakelijk ten doel hebben d. verdiensten
v. d. adel to doen uitkomen en hierdoor zeer
partijdig zijn, maar toch gewichtige bescheiden bevatten, die als geschiedbronnen aan to
merken zijn. Eerst na zijn dood verschenen
daze werken in 't licht. d. Belangrijkste zijn:
„Histoire de l'ancien gouvernement de France"
(3 dln); „Histoire de la pairie de France et
du Parlement de Paris" (2 dln) en „AbrOge
chronologique de Phistoire de France" (3 dln).
Boulanger (GUSTAVE RODOLPHE CLARENCE),
geb. 25 Apr. 1824 to Parijs, ontwikkelde zich
onder d. leiding V. PAUL DELAROCHE en JOLLIVET tot eon voortreffelijk schilder v. historiestukken en tafereelen uit d. oudheid. Een
langdurig verblijf in Itali6 en in Algeria werkte
gunstig op zijn vorming. Zijn beroemdste werken zijn: „Caesar a. d. Rubicon"; „Kabylen op
d. vlucht"; „Blydah"; „d. Spinnende Lucretia";
„d. Kransenverkoopster in Pompeii"; „d. Kamer v. eon Romeinsche vrouw" en „d. Straat
der Graven te Pompeji". Bewondering wekken
ook zijn fresco's in 't nieuwe Parijsche operagebouw.
Boulanger (GEORGE ERNEST JEAN MARIE),
geb. 29 Apr. 1837 te Rennes, werd tot d. krijgsdienst opgeleid a. d. milit. academie to s. Cyr
on streed reeds in 1857 tegen de Kabylen in
Afrika. In d. oorlog v. 1859 in Lombardia onderscheidde hij zich en werd hij gewond; v.
1861 t. 1864 streed hij in Cochin-China en China,
waar hij weder gewond werd, maar den kapiteinsrang verwierf; in d. Fransch-Duitschen
oorlog v. 1870 en '71 was hij kolonel, word hij
bij Champigny ten derden male gokwetst en
hielp hij d. Commune bedwingen. In 1880 werd
hij brigade-generaal en in 1882 aangesteld bij
't ministerie v. Oorlog. Hier ontwikkelde hij
eon drukko werkzaamheid, die echter moor
op uiterlijk vertoon dan op ingrijpende legerverbetering gericht was. Als divisie-generaal
voerde hij in 1884 en '85 't bevel in Tunis,
waar hij zich veel vrienden onder d. officieren
verwierf en in 1886 word hij minister v. Oorlog in 't kabinet FREYCINET, welke positie hij
handhaafde onder 't ministerie GOBLET. Tot
dusverre is 't verleden v. d. generaal loffelijk,
zonder blaam. Eons echter op d. ministerszetel, begint zich zijn streven to openbaren
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dictator v. Frankrijk to worden. Zijn snelle
bevordering had hij grootendeels to danken
a. d. Hertog v. AUMALE en hij beantwoordde
dat met d. verbanning v. d. familie Orleans
uit Frankrijk en een smadelijke bejegening
v. d. Hertog. Alles werd er op toegelegd bij
revues en militaire feesten een gunstigen
indruk op d. bevolking te maken en bij d.
officieren d. meening op te wekken, dat onder
zijn bewind hun fortuin gemaakt zou zijn en
d. revanche-oorlog tegen Pruisen zou gebeuren. Uit onthullingen in 1890 door een
zijner vroegere medestanders, MERMEIX, is gebleken, dat hij heulde met prins NAPOLEON,
alsof hij dezen, en met d. Graaf v. Parijs,
alsof hij dien op d. Franschen troon wilde
plaatsen en dat d. Hertogin d'UzOs tot dit
laatste doel een kapitaal v. 3 millioen fcs
schonk. Met een deal van dit geld werd bij
d. verkiezingen gewerkt, zoodat Boulanger in
1888 in versch. departementen on in 1889 to
Parijs tot afgevaardigde naar d. Vertegenwoordiging werd verkozen. Als minister v.
Oorlog was hij in 1887 vervangen door FERRON
onder 't ministerie BOUVIER, dat hem wegens
herhaald vergrijp tegen d. militaire tucht op
non-activiteit moest stellen, on nu opponeerde
hij in d. Kamer niet alleen tegen 't ministerie,
maar eischte hij ook hervorming der constitutie
on ontbinding v. 't Parlement. Zorgvuldig on
behendig bewaakte 't Ministerie echter zijn
gangen en, toen 't stof genoeg tot een vervolging had opgezameld, werd hij in staat v. beschuldiging gesteld on bij verstek veroordeeld,
want, toen 't bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd werd, week hij eerst naar Brussel,
daarna naar London en vestigde hij zich vervolgens op 't ail. Jersey, vanwaar hij wel manifesten a. 't Fransche yolk uitvaardigde, doch
waar hij zijn staatkundigen invloed snel verloor. Ondertusschen heeft 't Boulangisme, 't
huichelen v. republikeinsche gevoelens tot 't
bereiken v. monarchistische bedoelingen, een
wondeplek in d. Franschen staat doen uitkomen en versch. invloedrijke personen ernstig
g ecompromitteerd.
Boulay de la Meurthe, vader en zoon,
waren Fransche staatslieden, die sedert d.
Revolutie v. 1789 invloed hebben gehad op d.
gang der zaken in hun vaderland. d. Eerste,
ANT. JACQ. CL . JOS. B., was v. geringe afkomst,
maar had van zijn oom, die pastoor was, een
goede opvoeding genoten. Hij diende in d. eerste
oorlogen der Republiek, maar moest zich do or
ziekte terugtrekken on aanvaardde een rechterlijke betrekking, waar zijn gematigde beginselen hem in levensgevaar brachten. Na
d. val v. 't Schrikbewind werd hij in d. Raad
v. Vijfhonderd d. leider der constitutioneele
partij. Hij schreef toen zijn „Essai sur les causes
de l'etablissment de la republique on Angleterre on 1649". Hij genoot 't vertrouwen v.
Napoleon, had belangrijk deal a. 't samenstellen
v. 't „Code Civil", werd staatsraad, graaf on
in d. „Honderd dagen" minister v. Justitie.
Hij ontkwam na d. Tweede Restauratie naar
Duitschland on overl. 2 Febr. 1840. Van zijn
geschriften beleefde „Tableau des regnes de
Charles II et Jacques II" in 1822 een 2en druk. —
Zijn zoon HENRI B. gob. 15 Juli 1797, betrad 't
staatstooneel na d. Juli-omwenteling v. 1830.
Hij werd volksvertegenwoordiger v. 1837 t. '39
on v. 1842 t. '48 on voerde gematigde oppositie tegen d. ministers v. Louis Philippe. Hij
werd lid v. d. Gemeenteraad to Parijs en v.
't Bestuur v. 't Seine-departement, in welke
betrekkingen hij goede staathuishoudk. begrippen, 't volksonderwijs on verbetering v-

BOU.

't lot der arbeiders voorstond. Na d. Februariomwenteling v. 1848 werd hij lid der Nation.vergadering en in 1849 vice-president der Republiek. Napoleon III benoemde ham tot senator. HENRI B. overl. 24 Nov. 1858.
Boulevard is d. Fransche schrijfwijs v.
't Nederl. woord bolwerk. Tot bljna 't midden
der 19e eeuw waren alle steden v. eenig belang niet alleen door muren on grachten omgeven en met poorten afgesloten, maar ook
door uitspringende vijfhoeken, die met aarden
wallen met elkander verbonden waren, tot
verdediging in staat gesteld. Bij d. veranderde
wijze v. oorlogvoeren verviel d. behoefte a.
verdediging v. stad voor stad, d. muren on
poorten werden afgebroken, d. grachten gedempt met d. aarde der bolwerken on deze
laatste veelal in wandelwegen herschapen. Bij
d. uitbreiding der steden vormden deze voormalige bolwerken niet maar d. grenzen, maar
door d. breeden aanleg en rechte lijnen bleven.
zij kennelijk onderscheiden v. d. nauwe on
kromme straten der oude steden. Zoo is 't
gekomen, dat lange rechte met rijen - boomen
belommerde wegen in d. nieuweren stedenbouw d. naam v. boulevards dragen, al zijn
zij nooit bolwerken geweest. Inzonderheid munten d. boulevards v. Parijs on Brussel uit door
breede trottoirs, een schitterende verlichting,
prachtige winkels, koffiehuizen, hOtels on levendig verkeer.
Boulle (ANDRE CHARLES), geb. 11 Nov. 1642
to Parijs, verhief zich door aanleg on inspanning v. schrijnwerker tot een waar kunstenaar. Door 't oordeelkundig samenvoegen v.
versch. houtsoorten, door kunstig draai- en
snijwerk wist hij salon- on meubelversieringen
to vervaardigen, die een artistiek karakter
hadden on wonderwel voegden bij d. rijke
ornamenteering on o v erlading der aanzienlIjke
woon- en ontvang-kamers v. zijn tijd. BOULLE
ontwierp voor zijn kunstwerken teekeningen
naar antieke beeldhouwwerken on bestudeerde
voor d. keus der kleuren d. schilderwerken
v. groote meesters. Zoo ontstond een eigenaardig soort v. kamerversieringen, die „meubles de Boulle" heetten en na zijn dood (29
Febr. 1732) nog lang door zijn vier zonen
vervaardigd werden, maar daarna uit d.
smaak geraakten on nu nog alleen in d.
kabinetten v. kunstverzamelaars aangetroffen
worden.
Boullee (And AUG.), geb. 4 Nov. 1795 to
Bourg, studeerde in d. rechten, trad in d. staatsdienst on bekleedde onder Lodewijk XVIII
on Karel X hooge rechterlijke waardigheden,
maar nam in 1830 zijn ontslag on wijdde zich
a. geschiedkundigen letterarbeid. Hij overl. to
Passy bij Parijs in 1870. Behalve biographieen
on opstellen in periodieke werken schreef hij:
„Histoire de Demosthene" (1834): Histoire du
chancelier d'Aguesseau" (herdrukt in 1849);
„Histoire des etats genOraux de la France,
1302-1626" (2 dln, 1845); „Etudes biographiques
sur Louis Philippe" (1849) en „Biographies
contemporaines" (2 din, 1863).
Boullier (AUG.), geb. 22 Febr. 1833 to
Roanne, bestudeerde d. letterkunde on d. geschiedenis en bereisde een groot deal v. Europa,
Azio on Afrika. Een korten tijd (1869 t. 1875)
nam hij ais lid v. 't rechter-tantrum in 't
Wetgevend lichaam en in d. Nationale vergadering deal a. 't staatsbestuur, maar overigens wijdde hij zich a. 't to boek stellen zijner
nasporingen. Zijn voorn. schriften zijn : „Essai
sur l'histoire de la civilisation on Italie" (1861);
„Origine et formation de l'Etat de l'Eglise":
„l'Ile de Sardaigne" (1865); „Etudes de politique
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d'histoire : Allemagne, Turquie, Italie"
(1870) en „l'Art venetien" (1870).
Boulogne is een handelsstad met een versterkte en goede haven a. 't Kanaal, 37 KM.
t. Z. v. Calais, in 't voormalige Picardi6, thans
d. hoofdstad v. een arrondissement in 't depart.
Paa-de-Calais, met 45 000 inw. Hier is een
geschikt punt tot overvaart naar Engeland,
waarom Napoleon er de leger- en scheepsmacht
verzamelde, waarmede hij in Engeland Wilde
landen. d. Haven werd daartoe uitgediept en
met verdedigingswerken voorzien, een groot
aantal platboomde vaartuigen werd tot 't
overvoeren der troepen gebouwd en d. haven
zoo wel beveiligd, dat d. Engelschen niet in
staat waren door een bombardement en 't
beschieten met congrevische raketten daze
toerustingen to vernielen. Daze landing, over
welker uitvoerbaarheid verschillend gedacht
werd, is echter niet beproefd. Boulogne is d.
zetel v. een bisschop. In d. bovenstad op d.
hoogte Lambert is zijn paleis on d. Gothische
Kathedraal, verder 't raadhuis, 't oude kasteel
on 't Paleis v. Justitie. In d. benedenstad,
Boulogne-sur-mer genoemd, is d. kazerne, 't
hospitaal, d. beurs, d. bibliotheek, badhotels,
villa's en wandelwegen langs 't strand on d.
inrichtingen v. d. handel, die zeer levendig is
in haring, oesters, wijn, geestrijke dranken en
manufacturen.
Niet ver v. Parijs, in 't depart. Seine, ligt
Boulogne-sur-Seine met 22 000 inw. en fraaie
buitenplaatsen.
• Boulogne (Le bois de) is een heerlijk en
veel bezocht park met opgaand geboonate,
wandel- en rijpaden, bloemheesters, gazons,
vijvers met eilanden en sierlijke villa's t. W.
v. Parijs buiten d. verdedigingslinie. In dit
park is d. Jardin d'acclimation on ter plaatse
v. d. voormalige abdij Longchamps is een
groot terrain, waar wedrennen on revues worden gehouden. In 1871 heeft dit park veel
door d. Pruis. belegering geleden, doch al 't
mogelijke is gedaan d. sporen daarvan to doen
verdwijnen.
Boulogne (ETIENNE-ANTOINE DE), bisschop
v. Troyes en pair v. Frankrijk, 26 Dec. 1747
te Avignon gab., werd reeds in 1772 bekroond
voor zijn prijsschrift „Il n'y a pas de meilleur
garant de la probite qua la religion" en in
1779 voor zijn „Eloge du dauphin, pore de
Louis XVI". Hij was toen als dienstdoend
priester verbonden a. d. kerk v. s. Germain
l'Auxerrois, doch C. de Beaumont, aartsbisschop v. Parijs, was hem ongenegen en hield
zijn bevordering tegen. Eerst na diens overlijden werd hij vicaris-generaal en prediker
v. Lodewijk XVI. In 1782 sprak hij voor d.
academien v. wetenschappen en v. fraaie
letteren zijn „Panegyrique, de s. Louis" int,
die echter beneden zijn „Eloge du dauphin"
wordt geschat. Door d. dmwenteling v. zijn
ambten beroofd, nam hij d. redactie op zich
v. d. „Annales religieuses et litteraires". Bij
Napoleon kwam hij in hooge gunst, hij werd
groot-vicaris to Versailles, kapelaan v. d.
Keizer, aalmoezenier, bisschop v. Acqui (1807)
en v. Troyes (1809), daarenboven 's Keizers
vraagbaak in kerkelijke zaken. Hij aarzelde
echter niet a. d. Keizer zijn misnoegen to
kennen to geven en zijn ambt neder te leggen,
toen d. Paus naar Fontainebleau werd gebracht. Hij werd hierop gevangen genomen
en to Vincennes opgesloten, doch in 1814 ontslagen en hersteld. Lodewijk XVIII benoemde
hem tot aartsbisschop v. Vienne, doch, wijl 't
concordaat tot herstelling v. dien zetel niet
tot stand kwam, voerde hij alleen d. titel tot
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zijn dood, 13 Mei 1824. In 1816 schreef hij een
„Instruction pastorale our l'amour et la fldelite
au rui". Zijn mandementen tegen d. nieuwe
wijsbegeerte en zijn leerredenen uit dien tijd
zijn heftig en bitter, doch vertoonen no sporen
v. d. welsprekendheid, waardoor zich zijn
vroegere schriften onderscheidden. Zijn werken zijn in 1826 in 8 dln uitgegeven.
Boulton (MATTHEW) werd to Birmingham
in 1728 gab. Na d. dood zijns vaders, die door
't uitvinden v. een nieuwe vaze om staal in
te leggen beroemd was geworden, volgde hij
diens voetspoor, hij besteedde 9000 p. st. tot
't aanleggen v. fabrieken, waartoe hij to Soho
een woeste heidevlakte aankocht, die door zijn
nijverheid na weinig jaren een bevolking v.
14 000 menschen had. Hij richtte in vereeniging
met JAMES WATT (zie Watt), die in 1769 een
patent voor 't vervaardigen v. stoommachines verkreeg, een fabriek tot dat doel op,
die uitnemende stoomwerktuigen a. geheel
Europa geleverd heeft. In 1788 nam BOULTON d.
eerste proof met een muntmolen, die volkomen
gelukte, zoodat daardoor in een minuut 70 a
90 stukken koperen munt gestempeld worden.
d. Compagnie v. Sierra Leona het er veel
zilveren on d. Oost-Ind. Compagnie veel koperen munt vervaardigen. Daze ondernemende
man, die door zijn Per on vindingskracht
a. duizenden een bestaan verschaft heeft,
stied to Soho 17 Aug. 1809.
Bounia, (JELLE FABER), een godgeleerde, to
Leeuwarden in 't laatst der 150 eeuw gab.,
werd pastoor to Jelsum on predikte daar
reeds vOOr 't optreden v. Luther in d. geest
der Hervorming. Hij vond wel grooten bijval,
maar werd om zijn gevoelens vorvolgd, zoodat hij naar Oost-Friesland uitweek, waar hij
in 1536 predikant to Norden on later to Emden werd. Beschermd door gravin Anna v.
Oost-Friesland, stichtte hij versch. Herv. gemeenten on woonde hij een kerkvergadering
to Wirdum bij. Hij heeft godsdienstige liederen vervaardigd, een Verdedigingsgeschrift v.
d. Herv. leer uitgegeven on (met T. a LASCO
en H. BRAS) „d. Oost-Friesche catechismus of
Bijbel der eenvoudigen" opgosteld.
Bouman (ion.), in 1706 to Amsterdam gab.
en in 1776 to Berlijn gest., werd in 1732 door
koning Frederik Willem v. Pruisen naar Potsdam beroepen en later tot kon. Pruis. bouwdirecteur benoemd. Hij bouwde to Potsdam
d. xoogen. Hollandsche huizen en onder Frederik d. Groote 't raadhuis, d. Berlijnsche
poort, d. Fransche kerk en nog versch. gebouwen. Onder d. voorn. gewrochten v. dozen
werkzamen bouwmeester behooren verder:
to Berlijn d. Domkerk (1750), 't paleis v. prins
Hendrik (1754), d. Universiteit, die bij vele gebreken eon indrukwekkend voorkomen heeft,
d. in d. Dorische orde, gedeeltelijk naar
't model v. 't Pantheon gebouwde R.-Kath.
kerk (1773), waarvan echter d. koepel alleen
naar zijn plan-teekening gebouwd werd, d.
munt, d. militaire academie, kazernen en zeer
veel particuliere huizen. Zijn zoon GEORGE
FREDERIK B., in 1737 to Potsdam gab., trad in
d. krijgsdienst en was kapitein bij d. artillerie,
toen hij als bouwmeester on navolger zijns
vaders optrad. Onder zijn leiding werd d. Bibliotheek on versch. particuliere gebouwen to
Berlijn, d. twee groote paviljoenen a. d. hoeken v. 't slot to Reinsberg en 't kleine doch
smaakvolle tooneelgebouw to Schwedt tot
stand gebracht. Hij is in hoogen ouderdom in
hoogen militairen rang to Berlijn overl.
Bouman (HERMANUS), gab. 11 Febr. 1789
te Idaard in Friesland, studeerde in d. godge-
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leerdheid to Harderwijk. Hij predikte daarna
met vrucht op ondersch.. standplaatsen, 't
laatst to Finsterwolde, plaatste doorwrochte
godgel. en letterk. opstellen in tijdschriften
en werd in 1823 benoemd tot hoogl. in d.
theologie on academieprediker to Utrecht. Niettegenstaande hij een zwak gestel en een wankelende gezondheid had, vervulde hij dit ambt
met roem gedurende 40 jaar; hij overl. 14
Mei 1864. Om zijn eenvoud, geleerdheid en
degelijkheid stond hij bij zijn leerlingen en
ambtgenooten in hooge achting. Behalve academische redevoeringen en leerredenen heeft
hij in 't licht gegeven : „Geschiedenis v. d.
voormalige Geldersche hoogeschool" (1844);
„Memoria J. Clarisse Theologi" (1850) en
„Chartae Theologicae" (18
53).
Bouquet noemen wij eon met zorg gerangschikten bundel bloemen, die ook oneigenlijk
bloemruiker genoemd wordt, maar waarvoor
wij 't Nederl. woord tuil moesten gebruiken.
't Samenstellen v. bouquetten eischt veel
smaak, oordeel en technische vaardigheid. 't
Woord bouquet wordt ook toegepast op d.
geur v. wijnen en dan onderscheidt men d.
aromatischen geur, die d. druivensoort reeds
voor d. wijnbereiding bezat, en 't eigenlijke
bouquet, dat door en na d. gisting zich ontwikkelt.
Bouquet (DOM. MARTIN), Benedictijn v. s.
Maur, in 1685 to Amiens gob., bibliothecaris
der abdij v. s. Germain-des-Pres, gaf d. eerste
acht deelen der „Collection des historiens de
France" (Paris, 1138), door C. Haudiquier, J.
Precieux, F. Clement, Poirier en M. Brial tot
Filips Augustus vervolgd („Recueil des historiens des Gaules et de la France", Parijs,
1738-1818, 17 dln). BOUQUET stierf in 1754. Zijn
neef PIERRE B., in 1781 overl., schreef „Le
droit public de la France, eclairci par les
monum. de l'antiquite" (1756) en „Tabl. histor.
et genealog. des trois cours souveraines en
France" (1772).
B ouquin (CHARLES), Dominicaner monnik,
in 1622 to Tarascon geb., onderscheidde zich
gedurende 40 jaar als godgeleerde on kanselredenaar en overl. in 1698. Men heeft v. hem :
„Solis Aquinatis splendores circa sanct. eucharistiae mysterium" (Lugd. 1677) en „Sermones
apologetici, quibus sanctae catholic. roman.
Eccles. fides contra novatores defenditur"
(ibid. 1639).
B ourbalri (CH. DENIS SAUTER), geb. 22 Apr.
1816 to Pau, word tot d. krijgsdienst opgeleid
a. d. milit. school to s. Cyr. Hij streed sedert
1837 in Afrika, klom daar snel in rang, was
in 1846 bataljons-commandant en ordonnansofficier v. koning Lodewijk Filips. Onder d.
Tweede republiek werd hij brigade-generaal.
In d. Krim-oorlog behaalde hij grooten roem
in d. slag a. d. Alma en in d. oorlog v. 1859
als divisie-generaal in d. slag bij Solferino.
In d. oorlog v. 1870 en '71 behoorde hij tot 't
leger v. Bazaine, dat to Metz ingesloten was.
Hem werd opgedragen d. ontzaglijke insluitingslinie der Pruisen to verbreken; dit mislukte, maar BOURBAKI ontsnapte, trachtte
eerst 't Noorderleger to organiseeren en werd
toen belast met 't herzamelen v. 't verslagen
Loire - leger V. AURELLES DE PALADINE. Hij
vormde to Besancon 't Oosterleger, dat wel
150 000 man telde, maar slecht geoefend en
nog slechter verzorgd was. Vergeefs trachtte
hij hiermede d. Elzas to bevrijden en Straatsburg to ontzetten. Hij stuitte op d. onwrikbaren Pruis. generaal vox WERDER, die eindeltjk aanvallend optrad, met 't gevolg, dat
8u000 man v. BOURBAKI in een ellendigen
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toestand over d. Zwitsersche grenzen ging
en daar ontwapend werd. BOURBAKI, die zich
in wanhoop met een pistool door 't lioofd geschoten had, werd ook naar Zwitserland vervoerd, herstelde en bewees onder TRIERS nog
belangrijke diensten bij 't vormen v. d. nieuwe
leger-inrichting. Als chef v. een der legerkorpsen nam hij in 1881 zijn ontslag uit d.
dienst.
Bourbon ('t eiland), na 1789 Reunion on
ook eenigen tijd Bonaparte genoemd, is een
Fransche bezitting in d. Indische zee op 73°
O. L. v. F. en 21° Z. Br. 't Is 180 geogr. mijl v. d.
Afrikaansche kust verwijderd, 42 1,E vk. geogr.
mijl grout en wordt bewoond door 200 000
menschen, waaronder 40 000 blanken ; de overigen zijn kreolen, Maleiers en negers. Anderhalve eeuw geleden woonden er slechts 900
blanken en 1100 slaven. Op dit eiland is d.
altijd werkende vulkaan Piton de Fournaise,
2500 M. hoog; d. luchtsgesteldheid is uitmuntend, d. gemiddelde temperatuur is 31° C. en d.
grond, waar die bearbeid kan worden, d. i.
1 /3 v. 't eil., is zeer vruchtbaar. Er wordt hoofdzakelijk handel in suiker gedreven, ook in
koffie, die in 1718 v. Mocca hier overgeplant
werd, in nagelen, cacao, tabak, gone, olijvenen kokos-olio en versch. soorten v. hout. d.
Voorn. stad, tevens zetel v. 't gouvernement,
is s. Denis met 20 000 inw.; d. beste ankerplaats is s. Paul met 15 000 inw.
Bourbon is d. naam v. een stamhuis v.
Fransche koningen, waarvan een zijlinie thans
nog over Spanje regeert en dat dezen naam
ontleent a. 't kasteel Bourbon, in 't depart.
Allier, eon deel v. 't oude Bourbonnais. Als
stamvader wordt beschouwd ADHEMAR, een
bloedverwant v. Karel Martel. ARCHAMBAULD,
zijn achterkleinzoon, noemde zich 't eerst
naar zijn kasteel BOURBON en een afstamme
lingo V. dezen, BEATRICE DE BOURBON, bracht
daze bezitting als huwelijksgift a. haar echtgenoot, ROBERT, zesden en jongsten zoon v.
koning LODEWIJK IX, bijgen. d. Heilige, en
uit 't stamhuis v. CAPET. Van dezen ROBERT
stamde in rechte linie of ANTOINE DE BOURBON,
gehuwd met JEANNE D'ALBRET, d. ouders v. d.
later zoo beroemden koning HENDRIK IV, die
stamvader v. d. jongere Bourbons genoemd
wordt. HENDRIK IV kon dus bogen op een
rechtstreeksche afstamming v. HUGO CAPET.
Hij grondde daarenboven zijn recht op d.
Franschen troon op zijn huwelijk met Margareta, d. erfdochter der Valois. d. Vier zonen
v. kon. Hendrik II : Frans II (1- 1560), Karol IX
(t 1574), Hendrik III (t 1589) en d. in onze
geschiedenis bekende Hertog v. Anjou waren
alien kinderloos gestorven en hunne zuster,
in d. Fransche geschiedenis „reine Margot"
genoemd, bracht d. Fransche kroon in 't huis
der Bourbons.
HENDRIK IV (t 1610) had tot zoon LODEWIJK
XIII (t 1643). LODEWIJK XIII was vader v. A.
LODEWIJK XIV (t 1715) en v. B. Hertog FILIPS
V. ORLEANS.
A. LODEWIJK XIV had een zoon Lodewijk d.
Dauphin (t 1711), die d. vader was v. a. hertog Lodewijk v. Bourgondie (als dauphin
overl. 1712) en b. FILIPS V. ANJOU, die later
onder d. naam Filips V kon. v. Spanje werd.
a. d. Hertog v. Bourgondio had een zoon
LODEWIJK XV (1- 1774). LODEWIJK XV had een
zoon Lodewijk d. Dauphin (f 1765), die d,
vader was v. 1. Lodewijk XVI (t 1793), 2. d,
Hertog v. Provence, die later als kon. LODEWIJK
XVIII (t 1824) en 3. d. Graaf v. Artois, die v,
1824 t. '30 als kon. KAREL X regeerde. Van
1. Lodewijk XVI en 2. Lodewijk XVIII zijn
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geen erkende nakomelingen, maar 3. Karel X
had twee zonen, waarvan d. oudste kinderloos overl. en d. jongste, d. Hertog v. BERRY
(• 1820), een dochter naliet, die later huwde
met hertog Karel III v. Parma (-1- 1864), terwijl na BERRY'S dood hem een zoon geboren
werd, d. Graaf v. Chambord, die onder d. naam
v. HENDRIK V lang d. pretendent was der
legitimisten in Frankrijk. Met dezen Graaf v.
Chambord stierf d. manneltjke lijn v. dit huis
uit en d. zuivere legitimisten erkennen nu
als in zijn rechten tredend don CARLOS, een
afstammeling v. genoemden hert. Karel III
v. Parma.
b. FILIPS Y. ANJOU, als kon. v. Spanje FILIPS V,
is in Spanje opgevolgd door zijn afstammelingen in d. mann. 14nie tot FERDINAND VII
(1- 1833) die slechts een dochter naliet: ISABELLA II, gehuwd met FRANS V. ASSISSI, uit
welk huwelijk kon. ALFONSUS XII geboren
werd, die in 1886 overl., maar d. vader was v.
d. na zijn dood geb. ALFONSUS XIII, die onder
regentschap der Koningin-weduwe over Spanje
regeert. Afstammelingen v. FILIPS V hebben
als hertogen over Parma en andere als koningen over d. Beide Sicili6n geregeerd en vooral
v. laatstgen. zijn nog talrijke afstammelingen
in leven.
B. Hertog FILIPS V. ORLEANS was vader v.
Fitips II, regent v. Frankrijk gedurende d.
minderjar. v. Lodewijk XV en bet-overgrootvader v. Lod. Fil. Jos., hert. v. Orleans, die
gedurende d. Revolutie d. naam aannam V.
EGALITE en d. vader was v. koning LODEWIJK
FILIPS, die v. 1830 t. '48 over Frankrijk regeerde.
LODEWIJK FILIPS had vijf zoons: 1. FERDINAND, hert. V. ORLEANS, 2. Lodewijk, hert. V.
Nemours, 3. Frans, prins v. Joinville, 4. Hendrik, hert. v. Aumale en 5. Anton, hert. v.
Montpensier.
1. FERDINAND V. ORLEANS (t 1842) liet twee
zonen Ila : LODEWIJK FILIPS, graaf v. Parijs,
die thans d. pretendent der Orleanisten en
ook v. een deel der legitimisten in Frankrijk
is, en Robert, hert. v. Chartres. Van d. genoemde zonen v. kon. Lodewijk Filips zijn d.
hertog v. Nemours met zijn zonen en d. hertog v. Aumale nog in leven.
Bourbon (CHARLES, hertog v.), connOtable
v. Frankrijk, d. laatst overgeblevene v. d.
ouderen tak der Bourbons, werd geb. 17 Febr.
1490. Koning Frans I benoemde hem tot stadhouder to Milaan, maar 's Konings moeder,
Louise v. Savoye, was hem ongenegen en
bewerkte, dat hij zijn waardigheid en een
deel zijner goederen verloor. Hierdoor verbitterd, verbond d. Connetable zich heimelijk
met Karel V en Hendrik VIII tegen Frans I.
Deze, hiervan onderricht, kwam naar Italie,
veinsde zich geneigd tot verzoening, inaar d.
ConnOtable doorgrondde hem en vluchtte naar
d. Spanjaarden die. v. 't Zuiden uit, zich steeds
verder in Italie bezit verwierven. Hij streed
nu voortaan tegen zijn vaderland en bracht
door zijn krijgsk. bekwaamheid veel bij tot d.
nederlagen der Franschen a. d. Sesia (1524) en.
bij Pavia (1525). Karel V verachtte, maar gebruikte d. verrader. Hij spiegelde hem tot
belooning 't hertogdom Milaan voor en benoemde hem in d. oorlog, die in 1527 uitbrak,
tot opperhoofd v. 't leger in Italie, waarbij
12 000 Duitschers gevoegd werden. Hiermede
bestormde d. Connetable op 6 Mei 1527 Rome.
Hij was een der eerste, die d. muren beklom,
maar sneuvelde door een musketkogel.
Bourbon
d. oude genoemd, was een
Lat. dichter, in 1503 te Vandeuvre bij Bar-
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Sur-Aube geb. Margareta, koningin v. Navarre,
vertrouwde d. opvoeding v. hare dochter
Jeanne d'Albret, moeder v. Hendrik IV, a.
hem toe. Na eenige jaren a. 't Hof te hebben
vertoefd, zette hij zich te Cande, a. d. grens
v. Anjou, neder, waar hij een beneficium had
en in 1550 stierf. Zijn „Nugarum libri VIII"
(Paris, 1533) en vooral zijn „Ferraria" worden
nog met achting genoemd.
Bourbon (Nic.), de jonge, kleinzoon v. d.
vorige, in 1574 te Vandeuvre geb., onderwees
d. rhetorica achtereenvolgens te Calvi, Grossins en Harcourt. Wegens zijn Lat. vloekdicht over d. moordenaar v. Hendrik IV word
hij tot hoogl. in 't Grieksch a. 't Koninklijk
college benoemd. Hij vervulde die betrekking
v. 1611 t. 1620, waarna hij in 't Oratoire overging. Drie jaar later werd hij kanunnik v.
Langres en in 1637 lid v. d. Fransche academie. Hij stierf in 1644. Zijn „Pamata", in
1630 gedrukt, beleefden in 1651 een tweede,
vermeerderde uitg.
Bourbonnais is een heuvelige terrassenstreek in 't midden v. Frankrijk, t. N. v.
't bergachtige land v. Auvergne, rijk a. graan,
boomvruchten, wijn, ijzer, marmer en minerale bronnen. Van 1327 t. 1523 was dit land
't hertogdom Bourbon, daarna een provincie,
die tegenw. in d. departementen Allier en
Cher verdeeld is, te zamen 143 vk. geogr. mijl
groot. d. Hoofdstad was Moulins.
13ourbonsch familie-verdrag ('t) was
een overeenkomst, door al d. regeerende
Bourbonsche huizen (Frankrijk, Spanje, Parma
en d. Beide Sicilian) op 15 Aug. 1761 aangegaan en door d. ministers CHOISEUL en GRIMALDI tot stand gebracht, waarbij al d. genoemde staten zich in geval v. oorlog tot
wederkeerigen bijstand verbonden en elkander
't behoud v. ieders grondgebied waarborgden.
Bourdaloue (Louis), een beroemd kanselredenaar, werd 20 Aug. 1632 to Bourges geb.
Reeds vroeg word hem daar d. leerstoel der
humaniora, welsprekendheid, wijsbegeerte en
zedekunde toevertrouwd en in 1669, in 't
luisterrijkste tijdperk v. Lodewijk XIV, bekloni
hij voor 't eerst d. kansel, van welken hij met
godsdienstige geestdrift en welsprekendheid
d. hartstochten, gebreken en dwalingen zijner
tijdgenooten bestreed. Na d. herroeping v. 't
edict van Nantes werd hij naar Languedoc
gezonden om d. protestanten v. d. waarheden
v. 't Kath. geloof te overtuigen en deze taak
volbracht hij waardig en gematigd. In d.
laatste jaren zijns levens verliet BOURDALOUE
d. predikstoel en wijdde hij zich a. d. zorg voor
hospitalen, gevangenhuizen en godsdienstige
gestichten. Hij stierf 13 Mei 1704 en kan als
d. grondlegger der kansel-welsprekendheid in
Frankrijk worden aangemerkt. Zijn leerredenen werden veel vertaald en herdrukt. d. Beste
uitgave is die door d. Jezulet Bretonneau te
Paris (1707-1734) in 16 dln. d. „Oeuvres de
Bourdaloue" verschenen o. a. to Versailles
(1812) in 16 dln.
Bourdon (SEBASTIEN), te Montpellier in
1616 geb. en to Parijs in 1671 gest., reisde na
d. beginselen der schilderkunst bij zijn vader
geleerd to hebben naar Rome en Venetia en
keerde in 1643 naar Frankrijk terug. Voor d.
Notre-Dame to Parijs vervaardigde hij kort
daarna „d. Kruisiging v. s. Petrus", welke
schilderij thans benevens negen andere v.
zijn hand in 't Louvre geplaatst is. Onder
zijn beste werken behoort d. schilderij, die, in
d. hoofdkerk to Montpellier geplaatst, „Simon
d. toovenaar" voorstelt. In 1652 toog hij naar
Zweden en schilderde hij a. 't hof v. koningin
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Gustaaf; ook werd hij tot hofschilder der Koningin benoemd. Naar Parijs teruggekeerd,
versierde hij er nog versch. kerken met zijn
werken. Hij nam geen eigen stijl aan, maar
ontleende dien a. versch. kunstenaars v.
vroeger tijd; zoo schilderde hij bijv. landschappen in d. manier v. Poussin. Ook vervaardigde hij portretten, histor. tafereelen, grotesken en tooneelen uit 't soldaten-leven in een
vluchtige manier, met een levendig koloriet.
Zijn samenstellingen worden evenzeer geroemd als d. uitdrukking, die hij a. d. figuren
gat Hij heeft 120 platen naar eigen samenstellingen geetst, die hij vervolgens met d.
graveernaald opwerkte; zij voeren zijn naam
of d. initialen S. B. — Hainzelman, Pitau,
Von Schuppen, Boulanger en Nanteuil hebben
ruim honderd platen naar hem gegraveerd.
Bourdon de la Crosniere (LEONARD),
geb. in Orleanais in 1758, stond a. 't hoofd
eener school to Parijs, toen d. Omwenteling
uitbrak, on werd een der woedendste laden v.
d. Conventie. Reeds veer d. opening ging hij
als commissaris naar Orleans om d. koningsgezinden to bedwingen ; hij list ze naar -Versailles voeren, waar ze zonder proces werden
geslacht ; hij dreef mode 't doodvonnis des
Konings door en wilds dezen zelfs beletten
afscheid v. zijn gezin to nemen; maar, toen
Robespierre twee zijner vrienden, VINCENT en
RONSIN, list guillotineeren, zwoer hij met
BARRAS tegen 't hoofd v. 't Schrikbewind
samen on nam hij Robespierre op 9 Thermidor
in hechtenis. Later werd hij lid v. d. Raad
der Vijf honderd, maar, wijl d. overige laden
,,d. slachter v. Versailles" met verachting d.
rug keerden, zond 't Directoire hem als agent
naar Hamburg om daar d. Emigranten to bespieden en to verdrijven. Hij verloochende zijn
aanvankelijke loopbaan niet: in 1793 stichtte
hij „een school v. kweekelingen des Vaderlands" on onder 't Consulaat kwam hij a. 't
hoofd v. een lager° school to Parijs. Hij stierf
in 1805.
Bourdon de l'Oise (FRANq. LOUIS), geb.
to Remy bij Compiegne, was msgelijks een
bloeddorstig lid der Conventie on een bedrieger bovendien. Zijn in 't vorig art. beschreven
naamgenoot was in twee departementen gekozen en, toen daze voor 't sane opteerde,
veinsde FRANC. BOURDON in 't andere gekozen
to zijn. Hij nam zitting on woedde als een
der ergste : hij dreef 't doodvonnis v. d. Koning door, had groot deal a. d. moord der
Girondijnen on hield gruwelijk huis als commissaris to Chartres. Als lid v. d. Raad der
Vijf honderd heulde hij wader met d. koningsgezinden, maar d. consul Bonaparte list hem
naar Cayenne deporteeren, waar hij stierf.
Bourdonne zegt men in 't Blazoen v.
een kruis, dat a. d. uiteinden voorzien is v.
bourdons of ballen, als a. d. pelgrimsstaven
voorkomen.
Bourg en Bresse is een arrond.-hoofdst.
met 12 000 inw. in 't Frans. depart. Ain; zij
ligt in een :schoon oord a. d. Reyssousse on
heeft een fraaie Gothische hoofdkerk, katoenen zijdefabrieken on binnenl. handel.
Bourg (LOUIS FABRITIUS DU), geb. 2 Juli
1693 to Amsterdam, was eerst in d. handel
werkzaam on later koster der Amstelkerk.
Hij oefende zich onder leiding v. LAIRESSE en
HUYZUM in de schilderkunst en bracht 't door
vlijt en volharding verder dan menig geheel
a. d. kunst gewijd talent. Dit blijkt uit zijn
stukken in d. kerkekamers v. d. Amstel- en
Westerkerk en vooral uit een fraai schoor-
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steenstuk in 't tegenw. Koninkl. Paleis op
d. Dam.
Bourgelat (CLAUDE), stichter der veeartsenijscholen in Frankrijk, werd 27 Mrt 1712
to Lyon geb. Hij was eerst advocaat to Grenoble, doch, toen hij een proces gewonnen
had, dat hem later voorkwam onrechtmatig
geweest to zijn, list hij d. praktijk varen
en werd hij luitenant bij de Mousquetaires.
Hier trok hij d. aandacht door zijn kennis v. paarden en paardenziekten. In 1762
stichtte hij d. eerste veeartsenijschool to Lyon.
Bourgelat's tractement werd zeer slecht uitbetaald en d. kosten der school werden meest
uit zijn beurS- voldaan, zoodat hij d. stichting
eerlang zou hebben moeten sluiten, als BERTIN,
die toen intendant to Lyon was, hem niet
bovendien d. betrekking v. commissaris-goneraal der stoeterijen had bezorgd. BOURGELAT
overl. 3 Jan. 1779. Hij schreef: „Nouveau Newcastle, ou Traits de cavalerie" (Lans, 1747),
dat versch. drukken heeft beleefd; „Elements
d'Hippiatrique" (Lyon, 3 din, 1750); „Elements
de l'art Veterinaire" (1765); ,,Sur les maladies
contagieuses du betail" (Paris, 1775) on France"
ment pour les Ocoles veterinaires de France"
(Paris, 1777).
Bourgeoisie bet. burger" on daze naam
wordt naar 't voorbeeld v. Frankrijk in ons
land en Duitschland door d. politieke partijen
gebruikt om d. gegoeden middelstand aan to
duiden, die niet door hooge geboorte, maar
door geld invloed heeft op d. gang der zaken.
In 't Fransch beduidt citoyen en bourgeois beide
burger, maar citoyen als staats-individu on
bourgeois als min ontwikkeld, uit d. laagte
opgekomen persoon.
Bourges, 't oude Biturica, was d. hoofdstad v. 't Frans. gouvernement Berry on is
thans hoofdst. v. 't depart. du Cher. Zij ligt
a. d. Eure, a. 't Kanaal v. Berry on heeft eon
station v. d. Orleans-spw. met een zijtak n.
Moulins. Plinius on Strabo vermelden reeds
Biturica. Er is een aartsbisschoppelijke zetel
met een fraai paleis; verder een academie,
door Lodewijk IX gesticht, in 1464 uitgebreid en in d. 16e eeuw een der beroemdste
v. Europa; Alciatus, Balduinus, Hottomannus
on Cujacius leeraarden er. d. Hoofdkerk, door
Karel d. Groote on d. aartsbisschop Paul gesticht en a. s. Stephanus gewijd, is grooter
dan d. Notre-Dame to Parijs on een der
schoonste Gothische monumenten van Europa,
met uitnemend geschilderde glazen versierd. d.
Stad telt 40 000 inw. on heeft fabrieken v.
linnen on katoenen stoffen en ijzerwerk.
Bourget (PAUL), een geliefd Fransch dichter en scherpzinnig criticus, geb. to Amiens
in 1851 en overl. in 1884, schreef belangrijke
letterk. opstellen in periodieke geschriften,
„Essais de psychologie contemporaine" en d.
dichtbundels „Vie inquiete" en „Aveux".
Bourget ('t Meer v.) is een verbreeding v.
d. Leysse, eon rivier, die 3 KM. voorbij 't noon
delijk uiteinde v. 't meer in d. Rhone vloeit.
Dit meer ligt in Savoys, 10 KM. benoorden
Chambery, 240 M. boven d. zeespiege 1, is 17 KM.
lang, 2 a 3 KM. breed, heeft 3500 HA. oppervlakte on is op sommige plaatsen bijna 80 M.
diep. Aan d. oevers liggen 't schoone stadje
Le Bourget, d. badplaats Aix-les-bains en 't
kasteel Chatillon.
Bourgogne is d. Fransche naam v. Bourgondie (zie dat art.).
Bourgogne (LOUIS, due de), geb. 6 Aug.
1682 to Versaillesas d. zoon v. d. Dauphin,
L
d. kleinzoon V. Lodewijk
XIV on d. wader
v. Lodewijk XV. Hij was door FENELON voor-
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treffelijk opgevoed maar ontwikkelde niet
veel geestkracht. Hij voerde 't bevel over 't
leger in Vlaanderen in d. eerste helft v.
d. Spaanschen Successie-oorlog, maar kon 't
niet best vinden met d. Hertog v. Vendome
en was door zijn dralen wellicht d. oorzaak
v. d. nederlaag der Franschen bij Oudenaarden
op 11 Juli 1708. Toen hij door d. dood zijns
vaders in 1711 vermoedelijk troonopvolger
werd, Wilde Lodewijk XIV hem tot d. regeering voorbereiden, maar hij overl. reeds 18
Febr. 1712, zes dagen na d. dood zijner gemalin
Adelaide v. Savoye.
Bourgogne-wijn heet d. wijn, die uit d.
druiven in d. Fransche departementen Yonne,
C6te d'or en Saline et Loire bereid wordt.
Deze wijn wordt duur betaald, smaakt fijn,
prikkelend en licht samentrekkend en is
zwaar, bevattende 11 a 13 pct. alcohol. Hierin
staat bovenaan d. grand Bourgogne, waarvan
d. kostbaarste merken zijn: Volney, Chambertin
en Nuits. Verder onderscheidt men petit Bourgogne en Macon. d. Meeste soorten zijn 't best
tuss. d. vier- en tienjarigen ouderdom. Zeer
geliefd is ook d. witte Bourgogne-wijn. d.
Hoofdmarkt is Beaune, maar ook Macon,
Dijon, Chalons en versch. andere plaatsen der
genoemde departementen verhandelen veel
v. dezen win.
Bourgoing (JEAN FRANcOIS DE) was een
voortreftelijk geleerde, die om zijn karakter
en kennis algemeen geacht werd. Hij was to
Nevers 20 Nov. 1748 geb. en overl. 20 Juli
1811 te Karlsbad, als Fransch gezant to Dresden. Nadat hij eenigen tijd als officier gediend
had, was hij legatie-secretaris v. 't gezantschap bij 't Spaansche hof geworden. Hij bekleedde dien post negen jaar en verwierf in
dien tijd een nauwkeurige kennis v. Spanje,
waarvan zijn beschrijving v. dat rijk 't bewijs is. Vervolgens werd hij door Lodewijk
XVI als gevolmachtigd minister bij d. vorsten
en stenden v. d. Neder-Saksischen kreits naar
Hamburg gezonden en sloot hij in 1789 met
die stad een handelsverdrag. In 1792 ging hij
als Fransch gezant naar Spanje, v. waar hij
bij 't uitbarsten v. d. oorlog tegen dat rijk
werd teruggeroepen. Sedert besteedde hij zijn
tijd a. d. wetenschappen, tot hij in 1799 als
gezant naar Kopenhagen en in 1801 naar
Stockholm gezonden werd. Bij d. in 1804 opgekomen geschillen tuss. Zweden en Frankrijk werd hij teruggeroepen; hij leefde nu
weder eenige jaren to Parijs alleen voor d.
wetenschap en werd eindelijk tot gezant bij
't hof to Dresden benoemd. Napoleon verhief
hem tot rijksbaron en commandeur der orde
v. 't Legioen v. Eer. Hij schreef, behalve d.
reeds vermelde „Voyage en Espagne; tableau
actuel de cette monarchie" (3 dln, 4e dr. 1807):
Memoires historiques et philosophiques sur
Pie VI et son pontificat" (2 dln Paris, 1800);
„Coup d'oeil politique a la fin du 18me Siècle"
(2 dln, Paris, 1801) en eenige vertalingen uit
't Duitsch, o. a. Archenholz' „Geschichte der
Flibusti er".
Bourgondie is een Fransch gewest tuss.
d. Seine en d. RhOne, a. d. beide oevers v. d.
Saline, bevattende d. tegenw. departementen
Ain, SaOne et Loire, COte d'or en Yonne, benevens deelen v. d. aangrenzende departementen, een streek v. 467 vk. geogr. mijl, door
ruim twee millioen menschen bewoond. Op
d. rechter- (west-) oever v. d. SaOne stijgt d.
grond snel tot 't plateau v. Langres en d.
bergen v. d. COte d'or. 't Geheele gewest wordt
door d. Seinetak d. Yonne, d. Loiretak d.
Arroux en d. RhOnetakken d. Ain en d.
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Same met d. Doubs en Oignon mild besproeid
on 't Bourgondisch kanaal benevens 't Canal
du Centre verbinden er Seine, Loire en SaOne
met elkander. d. Bodem bestaat in 't hoogere
deel uit Jurakalk en in 't lagere deel uit tertiaire gronden, alle tot d. wijnbouw uitnemend
geschikt, zoodat een oppervlakte v. 20 vk.
geogr. mijl met wijnstokken beplant is. Daarenboven bevat 't gebergte steenkool en ijzer
en zijn er welige weiden, waar veredelde
schapen gefokt worden, en groote bosschen.
d. Bevolking is zeer arbeidzaam, opgeruimd,
geestig en vrijmoedig. d. Voorn. steden zijn
d. oude hoofdst. Dijon, Bourg, Macon en
Auxerre.
d. Geschiedenis v. Bourgondie is zeer belangrijk. d. Bourgondiors woonden eerst tuss.
d. Oder on d. Weichsel, trokken met d. groote
Volksverhuizing Z.-Westwaarts en kwamen
in 276 l'oor 't eerst in aanraking met d. Romeinen. Keizer PROBUS sloeg hen toen terug.
Onder keizer HONORIUS werden hun woonplaatsen ten W. v. d. Rijn afgestaan en toen namen
zij 't Christendom aan. Onder gestadig worstelen tegen d. West-Gothen en d. Hunnen
breidden zij zich uit tot over d. SaOne, zoodat
er in 466 onder Gondioc en diens zoon Chilperic reeds sprake is v. een koninkrijk Bourgondie. d. Dochter v. dezen Chilperic, Clotilde,
was gehuwd met Clovis, koning der Franken,
en bracht ook dezen tot 't Christendom. Over
't jonge koninkrijk regeerden Gondebald en
zijn zoon Sigismund met kracht. Dijon, Geneve,
Vienne en Avignon waren hunno hoofdzetels.
Zij verzamelden d. oude gebruiken en wetten
tot een Bourgondisch wetboek (Lex Gondobalda) en hielden zich staande tegen Gothen
en Franken, maar na hun dood (in 534) veroverde d. Frankische koning Clotarius Bourgondie on sedert deelde het in d. familietwisten der Merovingische Koningen. Eerst
onder d. zwakke opvolgers v. Karel d. Grooten
maakte Bourgondie zich weder onafhankelijk ;
Bolo, graaf v. Autun en Vienne en schoonbrooder v. Karel d. Dikke, maakte zich in
883 meester v. 't N.-W.-deel en stichtte 't Cisjuraansche rijk, dat naar d. hoofdstad Arles
ook wel Arelatisch Bourgondi8 genoemd word,
en tegelijkertijd wierp zich zekere graaf Rudolf op tot Koning v. 't Transjuraansche rijk
of Opper-Bourgondi8, dat Z.-0.-Bourgondi8 met
Zwitserland omvatte en Geneve tot hoofdstad
had. Dit laatste verbrokkelde onder Duitsche
opperheerschappij tot graafschappen, waarvan
Franche Comte 't voorn. was en die bij d.
vrede v. 1678 a. d. Fransche kroon kwamen.
't Arelatische rijk was in 1361 door huwelijk
a. 't Fransche Koningshuis v. Capet gekomen,
maar koning Jan schonk 't in erfelijk leen a.
zijn jongsten zoon FILIPS D. STOUTE, die met
zijn drie nazaten JAN ZONDER YREES, FILIPS D.
GOEDE en KAREL D. STOUTE BOUrg011die tot een
machtig hertogdom verhieven. Deze hertogen
mengden zich in d. honderdjarigen oorlog
tuss. Engeland en Frankrijk in dien geest,
dat zij, veinzende partij to kiezen voor Engeland, hun eigen gebied uitbreidden ten koste
v. 't Fransche rijk. Inzonderheid Filips d.
Goede verwierf zich een bloeienden, rijken en
machtigen staat, doordat hij bij erfenis, bemachtiging en aankoop in 't bezit kwam v.
nagenoeg alle Nederlandsche gewesten. Zijn
zoon Karel d. Stoute had echter moeite zich
te handhaven tegenover koning Lodewijk XI,
die zich ten doel had gesteld d. overmachtige
leenmannen v. zijn rijk to fnuiken en hun
landen onder zijn onmiddellijke heerschappij
to brengen. Een belangwekkend schouwspel
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is d. worsteling tuss. 't onberaden, vaak planloos, geweld v. Karel d. Stoute en d. list,
verraderij en berekenende staatkunde v. Lodewijk I. Karel droomde v. d. wederoprichting v. een groot Bourgondisch koninkrijk,
dat zich v. d. Noordzee tot d. bronnen v. Rijn
en RhOne uitstrekte en waarvoor d. Duitsche
keizer Frederik III hem zou kronen. Al deze
illusi6n vervlogen : hij stuitte bij Granson en
Mi.irten op d. Zwitsersche vrijheidsliefde en
sneuvelde op d. terugtocht bij Nancy in 1477
tegen d. opgestane Lotharingers. Lodewijk XI
maakte gebruik v. d. benarden toestand,
waarin Karels eenige dochter MARIA achterbleef, verklaarde 't Bourgondische leen vervallen a. zijn kroon en Wide 't in bij Frankrijk.
Maria's echtgenoot, keizer Maximiliaan, en
zijn opvolgers trachtten wel deelen v. Bourgondie te heroveren, maar 't eind was, dat
Bourgondi6 een Fransche provincie bleef.
.BourgondiO (DAVID v.), een natuurlijke
zoon v. FILIPS D. GOEDE, werd door zijn vader
a. Utrecht als bisschop opgedrongen. Hij
handhaafde zich daar, gesteund door zijn
vader en later door zijn broeder Karel d.
Stoute; maar onder Maria v. Bourgondi6
stond een machtige partij in 't Sticht tegen
hem op. Hij werd op een mestwagen uit
Utrecht naar Amersfoort gebracht, deed met
hulp v. keizer Maximiliaan vergeefsche pogingen zijn zetel te herwinnen en stierf ambteloos te Wijk bij Duurstede in 1496.
EtourgoncliO (ANTHONIE
bijgen. d.
GROOTE BASTAARD, geb. in 1420, was insgelijks
een natuurlijke zoon v. Filips d. Goede. Hij
stond met 1000 man zijn brooder David bij in
't Sticht en streed al d. oorlogen v. Karel d.
Stoute mede. Hij onderhandelde in Engeland
over een huwelijk tuss. zijn broeder Karel en.
Margareta v. York en werd in 1470 als opvolger v. Frank v. Borssele met 't houtvesterschap in Holland begiftigd, maar na in Zwitserland en bij Nancy dapper gestreden to
hebben, vial hij a. d. Lotharingers in handen,
die hem a. Lodewijk XI uitleverden. Daze
hield hem lang gevangen; hij overl. 5 Mei
1504. — Zijn zoon FILIPS, kleinzoon ADOLF en
achterkleinzoon MAXIMILIAAN hebben alle onze
vorsten uit 't Oostenr. huis trouw en met
beleid gediend, in staatkundige zendingen, bij
't leger on d. vloot, on meest in hooge regeeringsbetrekkingen in Vlaanderen, Zeeland on
Brabant. Allen waren ridders v. 't Gulden
Vlies.
B ourgondische huis et) regeerde over
d. meeste Nederl. gewesten v. 1433 t. 1482.
In eerstgenoemd jaar stond Jacoba v. Beieren
haar landen on titels geheel of a. haar neef
Filips v. Bourgondig, deze werd opgevolgd
door Karel d. Stoute, wiens eenige dochter
Maria in 't laatstgen. jaar overl. on hare staten naliet a. haar zoon FILIPS v. OOSTENRIJK
onder voogdij v. diens vader MAXIMILIAAN.
B ourgondische .kreits. Onder d. middelen, die keizer Maximiliaan I (1493-1519)
aanwendde, om orde on eenheid in 't Duitsche
rijk to scheppen on d. roofridders to beteugelen behoorde d. indeeling v. 't Duitsche
rijk in tien Kreitsen, in ieder v. welke een
rijkskamergericht word ingesteld, waaraan d.
sterke arm verleend werd door een Kreitshauptmann. d. Tweede dezer kreitsen was d.
Bourgondische. Hiertoe behoorde al wat d.
Keizer nog v. 't oude Bourgondi6 bezat on d.
17 Nederl. gewesten; d. zetel was to Brussel.
Reeds Karel V had in 1548 op d. Rijksdag to
Augsburg dezen band verbroken on door d.
afval der Noordelijke Nederlanden v. d.Spaan-
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sae monarchie werd d. Kreits feitelijk ontbonden.
Bourguignon, Zie Courtois.
Bouricius (JACOBUS v.), geb. to Dokkum
in 1544, studeerde in d. rechten to Leuven on
a. Frans. universiteiten, waarna hij zich in
• zijn vaderland als advocaat vestigde on door
zijn moedige on bondige pleitredenen menig
staatkundig vervolgde 't levee redde. Hem
werd met zijn schoonbroeder TJ. TJARD opgedragon d. eerste Landsordonnantie v. Friesland
op to stellen. Hij werd daarna pensionaris v.
Leeuwarden on lid der vroedschap tot zijn
dood op 3 Dec. 1622. Sommige zijner rechtsgeleerde schriften zijn in Friesland en in
Duitschland meermalen uitgeg.
Bouricius (HECTOR v.), geb. in 1593, een
zoon v. d. voorg., studeerde insgelijks in d.
rechten to Leuven en a. versch. Frans. universiteiten en werd in 1622 hoogl. to Franeker
en in 1626 raadsheer in 't Hof v. Friesland.
Meermalen werd hij afgevaardigd naar d.
Staten-generaal. Hij gaf Lat. rechtsgel. verhandelingen en ook gedichten in 't licht en
overl. 3 Jan. 1636. d. Afstammelingen v. dit
huis hebben lang met eere aanzienl.tjke ambten in Friesland bekleed.
Bourignon (ANTOINETTE), geb. 13 Jan. 1616
to Rijsel, was misvormd v. lichaam, doch
zeer levendig on dweepziek van geest. Reeds
in haar jeugd vlood zij, als kluizenaar gekleed, naar een woest oord, waarna d. aartsbisschop v. Kamerijk haar een afgezonderde
plaats aanwees, waar zij, zonder zich a. eenige
gelofte of regal behalve a. d. liefde tot God en
't Evangelie to binden, een gemeente stichtte.
Daze daad veroorzaakte, dat zij weggezonden
word, waarna zij zich to Rijsel in een kamer
opsloot on vier jaar afgescheiden v. d. menschen leefde. Zij waande, dat God haar bestemd had 't Christendom to hervormen, en
deed daartoe vele reizen, maar werd meest
heftig vervolgd. Ztj trok in 1671 n. Holland
en erfde daar v. haar aanhanger CHRISTIAAN
DE COAT 't ail. Nordstrand, waar zij een drukkerij oprichtte, van waar haar schriften in 't
Fr., H.-Duitsch en Nederl. 't licht zagen. Op
een reis n. Holland overl. zij to Franeker, 30
Oct. 1680. Haar talrijke geschriften zijn verzameld uitgeg. onder d. titel „Toutes les oeuvres
de Mad. Ant. Bourignon" (Amsterdam 1670—'88,
19 vol., 1717, 20 vol.).
Bourmont (LOUIS AUG. vICT. DE GHAISNE
graaf v.), maarschalk v. Frankrijk, geb. 2 Sept.
1773 op 't voorvaderlijk kasteel in Anjou,
trad in d. krijgsdienst, week bij d. Revolutie
v. 1789 uit on streed onder Conde tegen d.
republiek on in d. VendOe. Door bemiddeling
v. JUNOT kwam hij in 1805 in betrekking tot
keizer NAPOLEON. Hij streed als brigade- en
divisie-generaal roemrijk in de Napoleontische
oorlogen, maar bij d. val v. d. Keizer sloot
hij zich wader a. bij d. Bourbons. Gedurende d.
Honderd dagen vertrouwde Napoleon hem 't
opperbevel toe over 't leger in Vlaanderen,
maar hij liep tot d. verbonden Mogendheden
over en deed met hen zijn intocht to Parijs.
Hij bewees a. d. Restauratie gewichtige diensten, streed in 1823 in Spanje, in 1830 in Algerie,
werd in 1829 minister v. oorlog on in 1830 maarschalk, maar zijn krijgsmakkers konden hem
zijn verraad v. 1815 niet vergeven. Hij week bij
d. Juli-omwenteling uit en overl. in Oct. 1846.
Bourne (VINCENT), geb. to Westminster
omstr. 1696 on overl. 2 Dec. 1747, was leeraar
a. versch. inrichtingen v. onderwijs en is beroemd geworden door zijn schoone Lat. gedichten, uitgeg. in twee bundels: „Carmina
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Comit. Catabrigiensia" (1721) en „Poemata Latine" (1739, 9e dr. 1840).
Bournemouth is een badplaats met 17 000
inw. a. d. Iersche zee in 't Z.-W. v. Hampshire en a.. spoorwegen, die naar Somerset,
naar Dorset en naar Londen voeren. Er zijn
een schoone wintertuin, groote bad-hotels en
wel-ingerichte hospitalen.
Bournon (JACQ. LOUIS graaf v.), geb. te
Metz 21 Jan. 1751, diende eerst als officier
in 't Fransche leger en beoefende in zijn
vrijen tijd d. delfstofkunde. Hij week in d.
jaren der omwenteling naar Engeland, waar
hij d. verzameling v. delfstoffen v. lord Granville en die v. sir A. Hume regelde en eon
derde samenstelde, die 't eigendom werd v.
sir John Saint-Aubin. Hij werd in Engeland
lid der Royal Society en v. 't geologisch genootschap, maar keerde in 1814 naar Frankrijk terug. Lodewijk XVIII benoemde hem
tot directeur v. zijn kabinet v. mineralen;
hij overleed 24 Aug. 1825 te Versailles. Behalve versch. verhandelingen in 't „Journal
des Mines" schreef BOURNON: „Essal sur la
lithologie des environs de Saint-Etienne en
Forez" (Paris, 1785); „Trait() complet de la
chaux carbonatee", (Londen 1808, 3 din) en
„Catalogue de la collection mineralogique particuliere du roi" (1817).
Bournon (CHARLOTTE DE), lid der academie
v. d. Arcades te Rome, zuster v. d. voorg.,
werd 14 Febr. 1753 te Metz geb. en huwde
met J. E. Mallarme. Zij begon hare letterk. loopbaan met ,, Le Fripon parvenu, ou 1'Histoire
du Sieur Delzenne". Wegens dit politieke geschrift, in vereeniging met Cahaisse bewerkt,
werd zij in 1780 in d. Bastille opgesloten. Na
haar ontslag wijdde zij zich a. d. romantiek
en schreef zij een aantal boeken, die, schoon
zij slechts een middelmatige waarde hebben,
meest alle in 't Hoogduitsch vertaald zijn.
't Beste is ,,Peut-on s'en douter? Histoire
veritable de deux families de Norwich", (1802,
2 vol.). 't Zien v.'t hoofd der prinses de Lamballe, dat, terwijl zij in hare studeerkamer
bezig was, voorbij haar venster werd gedragen, was oorzaak, dat zij in stuiptrekkingen
verviel en gedurende geheel haar verder leven
ziekelijk bleef.
Bourrienne (LOUIS ANT. FAUVELET), geb.
9 Juli 1769 to Sens, was op d. milit. school
te Brienne reeds een makker v. Napoleon en
werd later zijn vertrouweling en secretaris.
Gedurende d. Revolutie studeerde hij te Leipzig in d. rechten, hij huwde daar en trachtte
er zich te vestigen, maar hij werd voor een
verspieder gehouden en uit Saksen verbannen.
In 1797 wendde hij zich tot Napoleon, die
hem nauw a. zich verbond en op zijn tochten
medenam. Wiji hij zich met geld-speculation
inliet en v. dubbelzinnigheid verdacht werd,
ontstond sedert 1802 verwijdering tuss. d.
vrienden en TOUCHE bewerkte, dat hij als
gezant n. Hamburg gezonden werd. Daar won
hij wel d. genegenheid der burgerij, maar hij
liet zich met 't oog op d. naderenden val v.
Napoleon tot geheime onderhandelingen met
Rusland vervoeren ten voordeele der Bourbons. Hij werd daarom in 1811 teruggeroepen,
voegde zich na Napoleons val bij Lodewijk
XVIII en werd weder gezant te Hamburg.
Later werd hij minister, staatsraad en afgevaardigde v. 't depart. Yonne en ried
toen tot vrijzinnige en volks-ontwikkelende
maatregelen. Door d. Juli-omwenteling v. 1830
verloor hij a. d. beurs zijn vermogen. Hij
werd toen krankzinnig en overl. in een gesticht, 7 Febr. 1834. Van zijn geschriften zou-
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den an „Memoires sur Napoleon, le directoire, is consulat, l'empire et la restauration"
(10 din, 1829) een histor. bron zijn — als zij
vertrouwbaar waren.
Boursault (EDME), geb. in 1638 in een
Bourgondisch dorp, genoot weinig opleiding,
maar had een uitniuntenden aanleg tot 't
schrijven v. vloeiende verzen en bevallige
verhalen. Hij kwam to Parijs, waar Lodewijk XIV eenige proeven v. zijn talent onder
d. oogen kreeg en hem een plaats a. 't Hof
gaf. Niettegenstaande hij steeds vrijmoedig
voor zijn meaning uitkwam, behield hij d.
gunst des Konings en won hij d. vriendschap
v. BOILEAU en CORNEILLE. Hij overl. 15 Sept.
1701. Zijn geestigste roman heat „Ne pas
croire ceque l'on voit". Van zijn blijspelen
werd d. „Comedie sans titre" 80 maal achtereen ten tooneele gebracht. In 1725 werd zijn
verzamelde tooneelpo8zie in 3 dln onder d.
titel „Theatre" uitgeg.
Bourtange (d.) is een moerassige streak
a. d. oostelijke grens v. d. prov. Groningen.
Door kanalen is echter 't overtollige water
afgeleid en thans wordt d. grond verveend
on tot weiland gemaakt. Op een zandheuvel
was daar de Bourtangerschans gebouwd, die
moeilijk te nemen was en d. toegang tot Groningen verdedigde. Thans is dit fort ontruimd.
Bousquet (JAN CAREL), geb. 12 M.rt 1782
to Amsterdam, en daar 5 Aug. 1828 overl., studeerde in d. rechten, bereisde een groot deel v.
Europa en werd advocaat, eerst to 's Gravenhage, daarna te Amsterdam. Hij schreef eenige
oorspronkelijke treurspelen en een verhandeling over d. vraag : In welke opzichten yenschilt d. welsprekendheid v. d. pazie?"
Boussingault (JEAN BAPT. JOS. DIEUDONNE),
geb. 2 Febr. 1802 te Parijs, legde zich toe op
schei- en delfstofkunde en ging voor een
Eng. maats. tot mijnontginning naar ZuidAmerika, naar Columbia; hij diende daar ook
als kolonel onder Bolivar, maar gebruikte
zijn vrijen tijd om in Venezuela, Columbia,
Ecuador en Peru geologie, 't aardmagnetisme,
en thermologie to bestudeeren, hoogtemetingen
to doen en planten to verzamelen. Na zijn
terugkeer werd hij hoogl. in d. scheikunde to
Lyon en lid der acad. v. wetensch. Hij overl.
to Parijs, 12 Mei 1887. Zijn belangrijkste werken zijn: „Economie rural()" (1844, 2 din), een
werk, dat grooten invloed heeft gehad, doordat het in Frankrijk d. scheikunde op d. landbouw heeft leeren toepassen; „Essai de statistique chimique des titres organises" (3e uitg.
1844, veelmalen herdrukt) on „La trans- formation du for en acier par la cementation" (1875).
Boussole, Zie Kompas.
Boussu, een plaats met 10 000 inw., ligt in
't steenkooldistrict bij Bergen in Henegouwen a. d. Haine en a. d. spoorw. v. Brussel
n. d. Fransche grens bij Quievrain. Hier is 't
kasteel met een groot park v. d. oude graven
v. Boussu.
Bout (PIETER) schilderde in een geestige
manier figuren, welke menigmaal die v. Teniers
evenaren en die v. Breughel overtreffen. Volgens eenigen is daze kunstenaar in 1660, volgens anderen in 1690 to Brussel geb., maar
G. Hoet noemt hem eon schilder v. Amsterdam. Soms wordt hij N., ook wel FRANQOIS
BOUT genoemd; zeker is 't, dat hij de schilderijen v. FRANQOiS BOUDEWIJN stoffeerde en
daze d. achtergronden in d. zijne schilderde.
In 't Louvre vindt men een schilderij, door
d. beide meesters vervaardigd, die „Eene vischmarkt" voorstelt. Ook zijne teekeningen zijn
schoon; op d. verkooping v. Van Ey1 Sluiter
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werd „Een pleisterplaats", met d. pen en 0.-I.
inkt uitgevoerd, voor f 110 en„Een strandgezicht” voor f 141 verkocht. Hij heeft vijf
platen ge8tst, die zeldzaam en kostbaar zijn.
Boutade (Een) is een plotselinge inval,
een voor d. vuist gemaakt stuk, meest v.
luimigen of spottenden aard. Ook wordt een
muzikaal fantasiestuk boutade genoemd.
Boutaric (EDGAR PAUL), geb. 9 Sept. 1829
te Chateaudun, legde zich toe op geschiedkunde, werd archivaris, was lid der acad. des
Inscriptions et Belles lettres en overl. te Parijs, 3 Jan. 1878. Hij schreef o. a. „La France
sous Philippe le Bel" (1861); „Saint-Louis et
Alphonse de Poitiers" (1870); „Les actes du
Parlement de Paris 1254-1328" (2 dln, 1876,
gedeeltelijk door DELISLE bewerkt) en „Correspondance secrete de Louis XV sur la politique etrangere" (1866).
Bouterolle heet men in 't Blazoen 't
ijzer, dat a. 't einde der rapierscheeden wordt
gezet.
Bouterweic (FRIEDRIcH), hoogl. in d. wijsbegeerte to Gottingen, was 15 Apr. 1766 to
Oker, bij Goslar, geb. Hij studeerde a. 't Carolinum in Brunswijk en to GOttingen in d.
rechtsgeleerdheid, maar door d. omgang met
eenige dichtlievende vrienden ontwaakte zijn
liefde tot d. poozie, tot welker beoefening hij
roeping meende to gevoelen. In latere jaren
noemde hij dit een dwaling der jeugd, maar
hij schreef in die periode goede gedichten on d.
roman „Graaf Donamar" (3 dln, 1793). Hij verliet Gottingen in 1787, zocht to Hannover en
to Berlijn vergeefs een werkkring en, 't zwakke
zijner letterkundige proeven inziende, begon
hij zich toe to leggen op d. geschiedenis der
letterkunde en d. wijsbegeerte, waaraan hij
van dien tijd af, hoewel ook onder d. invloed
v. afwisselende grondstellingen, getrouw bleef.
Vooral d. Kantiaansche richting trok hurt
aan en, na nog 2 jaar to Gottingen gestudeerd
to hebben, word hij in 1792 buitengew. hoogl.
in d. wijsbegeerte. Ontbrak 't hem a. genoegzame zelfstandigheid om schepper v. een
nieuw, standhoudend wijsgeerig stelsel to
worden, zoo gelukte 't hem echter dikwijls
d. bestaande leeringen op to helderen of onder
nieuwe gezichtspunten bijeen to brengen. Zijn
wijsgeerig streven was bij Kant begonnen en
eindigde in Jacobi. Zijn „Ideen einer allgemeinen Apodiktik", die in 1799 in 2 dln verschenen on door zijn „Lehrbuch der philosoph.
Wissenschaften" (2 din, 1813; 2e dr. 1820) on d.
„Religion der Vernunft" (Gott. 1824) aangevuld
werden, waren d. vruchten zijner kennismaking met d. wijsgeerige denkbeelden v. F. H.
Jacobi. Hierin had hij evenals in zijn „Aesthetic" (2 dln, 1806, in 't Nederl. to Leiden
in 1830 uitgeg.) met machtige tegenstrevers
to doen; 't strekt hem tot room, dat hij niettegenstaande veel verongelijking 't redelijk
verder nasporen niet gestaakt heeft. Een
blijvende verdienste verwierf hij zich door
zijn „Geschichte der neueren Poesie und Beredtsamkeit" (12 dln), een werk, dat, hoewel
suet gelijkmatig bearbeid en, bijzonder in d.
eerste deelen, eenzijdig on oppervlakkig, door
(1. zorgvuldiger bearbeiding der latere deelen
als een rijke verzameling v. bruikbare opgaven
en eigen oordeelvellingen tot 't beste behoort,
dat d. Duitsche letterkunde in dit opzicht
aanwijzen kan. Zijn „Geschichte der span.
Po8sie und Beredtsamkeit" werd in 't Spaansch
overgezet on zeer vermeerderd door J. G. de
la Cortina on N. H. de Molinedo (Madrid,
1828, 3 dln). Onder zijn kleinere geschriften,
waarvan hij in 1818 een keur uitgaf, zijn
II.
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schoone stukken; in 't bijzonder dient vermeld te worden een opstel, dat tot inleiding
der verzameling strekt en waarin d. schrijver
rekenschap v. zijn letterk. streven geeft. Hid
overl. 9 Aug. 1828 to midden zijner academische werkzaamheid.
Bouterwek (FRIEDR.), geb. omstr. 1800 to
Tarnowitz in Silezi8, beoefende d. schilderkunst, ging zich to Parijs onder Delaroche
bekwamen, behaalde daar driemaal een gouden medaille, deed toen op kosten der Berlijnsche academie een kunstreis naar Itali8
en vestigde zich eindelijk to Berlijn. Zijn
scheppend genie wordt inzonderheid bewonderd in „Orestes, vervolgd door d. Eumeniden"; „Romeo en Julia" ; „Izaak en Rebekka"
en , ,Jakob
Jakob on Rachel".
wordt in d. wapenkunde gezegd
v. een roos, wier bladeren v. ander email zijn
dan 't hart.
Bout-rime hoot een gedicht, dat naar
vooraf bepaalde eindrijmen vervaardigd is.
Boutwell (GEORGE SEWELL), geb. 28 Jan.
1818 to Boston in Massachusetts, studeerde
in d. rechten, vestigde zich als advocaat, maar
trad in 1842 d. staatk. loopbaan in als lid v.
d. Wetgevende vergadering in Massachusetts
on was sedert 1851 gouverneur v. dozen staat.
Sedert 1862 was hij lid v. 't Congres on hij word
daar een hoofdleider der republikeinsche partij,
bestreed d. slavernij, maar stond beschermende
rechten voor. Alzoo stond hij tegenover president JOHNSON, maar bevorderde hij d. verkiezing
v. president GRANT, die hem in 1869 tot minister v. Financien koos. BOUTWELL handhaafde
zich tot 1873 on zorgde inzonderheid voor
aflossing der schuldenlast, door d. oorlog
tegen d. Zuid-confederatie ontstaan. Na zijn
aftreden word hij lid v. d. Senaat voor Massachusetts.
Bouvet (JoAcHat), een geleerd Jezuiet uit
Mans, word in 1685 met vijf andere zendelingen door Lodewijk XIV naar China afgevaardigd. Hij verwierf zich d. achting en 't vertrouwen v. keizer Kang-Hi, die hem d. last
gaf in d. nabijheid v. 't paleis een kerk en
een residentie to bouwen. In 1702 waren doze
gebouwen voltooid. d. Keizer was zoo met 't
door hem on zijn ambtgenoot GERBILLON verrichte tevreden, dat BOUVET weder naar Frankrijk moest vertrekken om moor zendelingen
naar China to noodigen. Hij hood toen Lodewijk XIV 50 Chineesche werken aan, die thans
in d. Nationale bibliotheek berusten. Na kort
tijdsverloop reisde BOUVET weder naar China
met 10 zendelingen. Hij overl. to Peking 28
Juni 1732. Men heeft v. hem vier beschrijvingen zijner reizen en een „Etat present de la
Chine" (Paris, 1697). Volgens een opgave zijn
in d. bibliotheek v. 't depart. de la Sarthe
nog belangrijke handschriften v. hem, waaronder een woordenboek der Chineesche taal.
Bouvier (ALExis), geb. 15 Jan. 1836 te
Parijs, beoefende een handwerk, maar schreef
eerage lioderen on vaudevilles, die zooveel
bijval vonden, dat hij zich geheel a. d. letteren
wijdde. Hij schreef eenige operettes en veel
romans, o. a. „Les Pauvres" (1870); „Le mariage d'un for at" (1873) ; „Les drames de la
fork" (1873); „Mouchard" en „Belle Grelee".
Bouvier (AMI AUG. OSCAR), geb. 16 Febr.
1826 to Geneve, studeerde daar in d. godgeleerdheid, zette die studio voort to Berlijn,
was to Parijs MONOD in zijn evangelisatie behulpzaam, was een korten tijd predikant to
London, stond a. 't hoofd v. ondersch. Zwitsersche gemeenten on werd in 1861 hoogl. to
Geneve. Hij was aanvankelijk d. leer v.
16
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toegedaan, maar helde meer
en meer tot vrijzinnige beginselen over. Htj
heeft veel geschreven, o. a. „l'Esprit du Christianisme" (1877),, „Paroles de foi et de liberte"
(1882) en „Nouvelles paroles de foi et de liberte"
(1885).
Bouvines is eon dorp in 't Frans. depart.
du Nord tuss. Ripe). en Doornik, waar driemaal eon veldslag geleverd is. Op 12 Juli 1214
overwon koning Filips Augustus v. Frankrijk
daar keizer Otto IV en diens bondgenooten.
In 1792 word er tegen d. verbonden mogendheden gestreden on op 18 Mei 1794 werden d,
Oostenrijkers onder Kinsky er geheel door d.
Franschen verslagen.
Bouwirunst. Door bouwkunst verstaat
men in 't algemeen d. kunst grondstoffen
zoo to vereenigen naar d. regelen der wetenschap en d. eischen der schoonheidsleer, dat
daaruit eon geheel ontstaat, dat hecht on
duurzaam is, a. d. behoefte beantwoordt en
op 't gemoed v. d. beschouwer een indruk to
weeg brengt in overeenstemming met 't doel,
waartoe 't gebouw is bestemd. d. Bouwkunst
wordt onderscheiden in drie hoofdrichtingen:
Burgerlyke Bouwkunst, Vestingbouwkunst
en
Waterbouwkunst.
d. Eerstgenoemde wordt
weder onderscheiden in 10. d. monumentale
bouwkunst, toegepast op inrichtingen v.
weelde of v. algemeen nut en 20. d. bouwkunst, die alleen ten doel heeft to voldoen
a. 's menschen behoefte zich to beschutten
tegen d. invloed v. 't klimaat en zich een
woning to verschaffen, waarin al d. gemakken gevonden worden, die d. beschaving onontbeeriijk gemaakt heeft. d. Bouwkuust bekleedt onder d. schoone kunsten d. eerste
plaats; in doze kunst hebben d. volkeren
hun schoonheidsgevoel 't meent on 't eerst
uitgedrukt en daaraan hebben zij 't meerendeel der overige kunsten ondergeschikt
gemaakt, weshalve zij kan geacht worden d.
andere schoone kunsten voor een groot deal
to omvatten. In hare hoogste roeping is zij
to beschouweu als 't middel, waarmede d.
godsdienstige denkbeelden der volkeren door
duurzame stoffelijke middelen uitgedrukt on
a. d. nakomelingschap overgebracht worden;
zij is dan 't levende book der geschiedenis,
waaruit d. oudheidkenner d. zeden, gebruiken
en godsdienstbegrippen der oude volken leest.
Men kan over dit onderwerp in 't algem.
raadplegen : E. Gugel „Gesch. v. d. bouwstijlen
in d. hoofdtijdperken" (2e dr. 1885); Kugler
„Geschichte der Baukunst" (Stuttg., 1854—'73)
en Ferguson „History of Architecture" (London,
1865—'70).
Men kan beweren, dat d. Bouwkunst uit
behoefte is ontstaan. Eerst toch moest d. natuurmensch zich een schuilplaats verzekeren
tegen d. ongemakken v. 't weder en doze
noodzakelijkheid ging d. zucht tot 't bouwen
v. tempels en paleizen voor. 't Is opmerkelijk,
hoe d. verschillende karakters of bouwstijlen,
-wier gewrochten bewondering eischen door
bun indrukwekkende grootschheid en rijkdom,
hun oorsprong danken a. d. ruwe schuilplaatsen, die d. eerste gezinnen, familien of stammen zich naar d. aard hunner leefwijze kozen.
Jagers hielden zich op in Bosch- en bergachtige
streken en kozen zich een wijkplaats in spelonken of rotsholten of groeven zich grotten in
d. wanden der gebergten. Herders leidden een
nomadisch leven on hadden dus behoefte a.
licht vervoerbare woningen, zooals tenten,
maar d. landbouw beoefenende familien kozen
d. vlakten en d. oevers der rivieren on bouwden
zich ongetwijfeld leemen of rieten hutten.
SCHLEIERMACHER

. BOU.

Deze verscheidenheid v. woningen heeft,
naar men meent, tot 't ontstaan geleid v. drie
stelsels v. construction. Zoo hebben bijv. d.
Indische on Egyptische tempels 't karakter
behouden v. d. holen der eerste bewoners dier
streken, want zelfs d. schoonste overblijfselen
v, d. bouwkunst dozer volken, die zoo krachtig
v. 't vermogen des menschen getuigen, zijn
niets anders dan in tempels herschapen bergen.
d. Chineesche en Japansche bouwwerken zijn
eon nabootsing der tent on d. but kan aangemerkt worden als d. oorsprong der Grieksche
en Romein.sche architectuur.
d. Monumenten, afkomstig v. d. Keltische
volksstammen, d. Dolmins, hebben overeenkomst met d. oude Egyptische heiligdommen.
Neemt men aan, dat d. Piramiden hun oorsprong ontleend hebben a. d. Tumuli (door
menschenhanden opgeworpen aardhoopen, met
metselwerk bekleed), zoo kan men daartoe
veel andere gedenkteekenen terugbrengen,
wijl d. Indische Pagoden, d. Mexicaansche Teocalif s en d. Assyrische paleizen a. dozen primitieven vorm doen denken. Deze onderscheiden construction zijn in verhouding v. d.
beschaving der volkeren dermate gewijzigd,
dat men niet dan door min of moor waarschijnlijke veronderstellingen ze daartoe weder
terugbrengen kan.
Hoewel d. oudste bouwstijlen ontstaan zijn
in overeenstemming met 't klimaat on d. leefwijze v. d. eerste bewoners, in verband met d.
natuurproducten, die d. landstreek aanbood,
waarvan d. Indische en Egyptische, d. Chineesche on Grieksche stijl d. hoofdtypen vertegenwoordigen, is echter 't gevoelen der oudheidkenners niet eenstemmig aangaande d. mate v.
oorspronkelijkheid dozer versch. hoofdvormen.
Op versch. gronden mag men aannemen, dat
er tuss. d. oude volkeren zekere gemeenschap
heeft bestaan, die op hunne kunstwerken
eenigen invloed heeft gehad. Er zijn sporen
v. verband tuss. d. Egyptische, Indische on
Grieksche kunst, zoodat men niet geheel kan
aannemen, dat d. transitie, die in d. stijlen
v. 't Ohristelijk tijdvak zulk een groote rob
speelt, bij d. vorming en ontwikkeling der
oude bouwstijlen buiten working is gebleven.
d. Indische monumenten hebben evenwel
een geheel eigendommelijken stempel, die in
geen anderen stijl teruggevonden wordt. d.
Piramidale vorm is d. heerschende in d. oude
gebouwen v. Hindoestan. Al d. in- en uitwendige muurvlakten vindt men daar overdekt met een tallooze naenigte bas-reliefs,
ontleend a. d. Indische godenleer en a. 't
planten- en dierenrijk; 't is of d. weelderigheid
der natuur d. verbeelding v. d. kunstenaars
heeft overvleugeld; en onder d. overvloed
dozer versieringen verdwijnen dikwerf d.
hoofdlijnen, iets, dat een kenmerkend verschil
maakt met d. Egyptische kunst, waar d.
hoofdtrekken, in weerwil der menigvuldige
hieroglyphen en beelden, steeds 't overwicht
behouden. d. Kolommen binnen d. Indische
bouwwerken zijn zeer menigvuldig, zeer kort
en hebben veelsoortige versieringen, zonderbinge kapiteelen en voetstukken, die a. d.
Grieksche doen denken; d. plafonds bestaan
uit groote platliggende steenen, zijn nu eons
beschilderd, dan weder gebeeldhouwd, evenals in d. Egyptische tempels.
Men onderscheidt in Hindoestan versch.
stelsels v. constructie : 10. d. onderaardsche, in
d. rots uitgehouwen grotten, naar alle waarschijnlijkheid a. d. dien.st v. Shiwa gewijd,
worden als d. oudste beschouwd en v. daze
onderaardsche tempels vindt men d. merk-
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waardigste op 't oil. Ceylon en in d. omstreken v. Bombay. d. Tempels te Ellora, Elephanta,, Carli en Salsette zijn gewijd a. d.
dienst V. Shiwa en v. Boeddha. Tot 't 2°.
tijdvak worden gebracht d. uit d. rots of in 't
midden der bergen uitgehouwen monumenten of
in tempels herschapen bergen, die met d.
grond, waarop ze staan, een geheel uitmaken.
Deze zijn over 't algemeen gewijd a. d. dienst
v. Boeddha, vereenigd met dien van Wishnoe;
hieronder behooren d. monolithen-tempels v.
Malivapoeram en d. Kailaca, a. Shiwa gewijd,
die beschouwd kan worden als 't pantheon
der Indische godheden. Eerst daarna ontstonden 3° d. Pagoden, zijnde boven d. grond opgerichte en uit aangevoerde materialeu samengestelde tempels; doze behooren tot versch.
tijdperken.
't Ongeloofelijk geduld en d. volharding, a.
d. Indische bouwwerken besteed, gaan alle
verbeelding te boven en getuigen v. een eigenaardige, hooge beschaving. d. Indische rotstempels zijn zeker 't werk v. een aantal elk.
opvolgende geslachten, 'tgeen ook wordt bewezen door 't verschil, dat men dikwerf in
d. uitvoering der beeldwerken v. een zelfde
monument waarneemt, waarin een trapsgewijze opklimming en volmaking op te merken
is en men d. eerste pogingen der kunst naast
't meest verheven en diepzinnig vernuft aanschouwt. Onbeschrijfelijk is d. indruk, dien d.
op wondervolle wijze, in tallooze onderaardsche geheimzinnige ruimten vervormde berg
v. porphyr, gelijk die v. Ellora, op d. beschouwer maakt. d. Meeste dezer bewonderenswaardige gedenkstukken uit 't eerste tijdperk
hebben tot grondplan een min of meer verlengd vierkant, eindigende in een afgesloten
vierkant gedeelte, dat als heiligdom 't af beeldsel der godheid bevat. Bij 't uithakken v. 't
inwendige der rots zijn vierkante of achthoekige pilaren uitgespaard, die een plafond
schragen, dat door d. rots zelf gevormd wordt,
en in d. meeste dezer onderaardsche tempels
vindt men sporen v. d. levendige kleuren,
waarmede deze plafonds en beeldwerken overdekt waren.
Niet minder bewonderenswaardig zijn d.
tempels uit 't tweede tijdperk. d. Wonderbaarlijkste onder deze, d. Kallaca, is een
gewrocht, v. welks indrukwekkende schoonheld en ontelbare beeldhouwwerken, door
verscheidenheid en zorgvuldige bewerking
uitmuntende, moeilijk een denkbeeld to geven
is. d. Berg, waarin deze tempel is uitgehouwen, heeft langs d. binnenwanden lange galerijen met onderaardsche zalen, waarvan d.
muurv]akten bedekt zijn met zorgvuldig uitgevoerde beeldwerken. d. Belangrijkste gebouwen, die in Indi6 uit to zamengevoegde
materialen bestaan, zijn d. vestingen, die
evenals in d. oude staten v. Voorliggend-Azie
en v. Egypte to gelijk tot tempels on tot paleizen der koningen dienden. d. Meeste dezer
monumenten hebben een groote uitgebreidheid, want binnen d. omsluitingsmuren waren
bosschen, tuinen, vijvers, galerijen, zalen, tempels, slaap- on vrouwen-verblijven en daar
worden ook prachtige pagoden aangetroffen.
d. Stijl dozer bouwwerken Levert een mengeling op v. Grieksche, Egyptische, Moorsche
on Chineesche vormen.
In Westelijk Azi6 vindt men versch. monumentale overblijfselen, die overeenkomst
hebben met die v. Hindoestan. d. Rotsuitholingen on reusachtige afgodsbeelden v. Bamyan in Afghanistan verdienen in dit opzicht genoemd to worden. Burns, in zijn
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„Travels into Bokhara" (Louden, 1834, 3 vol.),
was d. eerste reiziger, die hierover juister
berichten gat d. Afgodsbeelden zijn gehouwen
in een nisvormige holte op d. noordeltIke
vlakte v. d. berg. 't Grootste beeld heeft een
lengte v. 40 M. on een omvang v. 23 M. d.
Grotten zijn opmerkelijk om d. groote uitgestrektheid (15 KM.), doch bezitten goon architectonische versieringen v. eenig belang. Deze
monumenten waren waarschijnlijk gewijd a.
d. eeredienst v. Boeddha. Een andere soort v.
bouwwerken, die in dit deel v. Azi6 in grooten getale en bij groepen worden gevonden,
zijn d. Topen, bestaande uit cilindervormigo
gebouwen, in een bolvormigen top eindigende.
Sommige bestaan uit groote steenbrokken,
door een soort v. cement vereenigd, en bevatten inwendig een vierkant vertrek, andere
zijn gebouwd uit regelmatig to zamen gevoegde steenen. 't Schijnt, dat zij gediend
hebben tot begraatplaatsen der koningen,
hoewel 't niet on waarschijnlijk is, dat zij
tevens een godsdienstig doel hadden on gewijd waren aan Boeddha. d. Voornaamste
dozer groepen vindt men to Kaboel, Beghram,
Manikyala, Pesjawer on Jellalabad.
't Eiland Ceylon bevat gedenkteekenen v.
niet minder belangrijken aard dan die v.
Hindoestan. d. Grotwerken op dit eiland kunnen met die v. Ellora wedijveren on zijn
met dezelfde volharding en godsdienstige
geestdrift, die d. Indische volkeren kenmerkt,
met zuiver afgewerkt on eindeloos herhaald
beeldhouw- en schilderwerk overladen. d.
Pagoden, die hier mode worden aangetroffen,
zijn stout v. samenstelling en onder deze is
die v. Onaradsja-poera d. voornaamste. Ceylon
bevat nog een soort v. monumenten, die
Dahgobs heeten en bewaarplaatsen der reliquieen v. Boeddha zijn. Zij zijn een soort v.
kegelvormige tumuli, want zij bestaan uit
een aardhoop met natuurlijke of gebakken
steenen bekleed. Inwendig is een ruimte
uitgespaard, waar binnen d. reliquieon geborgen worden. d. Oudste dozer overblijfselen
bestaan eenvoudig uit een kleinen aardheuvel, tot welken men langs eenige treden
toegang heeft. Ceylon bevat een groote menigte dozer Dahgobs, v. uiteenloopende afmetingen.
Op 't eiland Java, waar d. bevolking gedurende vele eeuwen 't Boeddhisme en Brahmaisme beleed, bestaan overblijfselen v. tempo's, die een kenbare overeenkomst met d.
Indische hebben. d. Mohammedanen hebben
bij hun komst op Java versch. tempels verwoest, weshalve v. d. meeste slechts ruInen
overgebleven zijn, die echter nog veel stof
tot onderzoek aanbieden. d. Voorn. overblijfselen zijn die v. Madsjapahit, d. oude hoofdstad v. 't eiland, die v. Singa-Sary, waar men
een groot aantal beeldwerken heeft ontdekt,
o. a. twee reuzenbeelden in zittende houding
ter hoogte v. 4 M., die uit een enkelen steenklomp zijn gehouwen. Bovenal zijn merkwaardig d. overblijfselen v. Boro-Boedho in d.
residentie Kadoe, die overrijk a. beeldwerken
zijn. In 't work v. F. C. Wilson „Boro-Boedho,
afgebeeld on beschreven" (met atlas v. 393 of b.
Leid. 1873) zijn deze nauwkeurig voorgesteld
en door d. Ind. regeering worden photographische opnemingen bekostigd on maatregelen
genomen om 't verder verval togon to gaan.
d. Bouwstijl der Chineezen heeft evenals
d. Indische een eigendommelijk karakter.
Alles herinnert hier d. vorm eener tent; d.
woningen gelijken daarop, d. paleizen hebben
't aanzien v. een vereeniging v. tenten en d.
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torens gelijken een opstapeling v. tenten; in
alles herkent men d. vorm der woningen v.
d. eerste herderlijke familien, waarvan d.
bevolking afstamt. d. Chineesche bouwwerken
zijn in 't algemeen merkwaardiger door d.
ongedwongen proportion en losse vormen
dan door grootsche afinetingen. Zij zweemen
altijd naar d. piramidalen vorm en zijn meerendeels samengesteld uit verdiepingen, die
ieder een dak hebben, waarvan d. hoeken hol
gebogen en versierd zijn met klokjes of fantastische figuren. 't Meest opmerkingswaardige gedenkstuk v. Chineesche bouwkunst is
d. bekende groote muur, die een lengte v.
500 a 600 geogr. mijl en een hoogte v. 6 a 8 M.
heeft. Bijna even zoo belangwekkend zijn d.
talrijke bruggen, die alle een onbegrijpelijken
arbeid gekost hebben- die v. Lo-Yang rust
op 250 zuilen en bestaat uit buitengewoon
groote steenen. d. Chineesche tempels zijn
klein, bevatten een enkel vertrek, Ting geheeten, en zijn gewoonlijk omringd door een
galerij v. houten kolommen op steenen voeten,
soms ook door open plaatsen. d. Paleizen onderscheiden zich moor door een groote oppervlakte en een groot aantal vertrekken dan
door aesthetische waarde. Zij bieden uitgebreide ruimte aan, omringd door kolonnades
en voorzien v. kleine paviljoenen, die zeer
veel op kleine tempels gelijken. In d. nabijheid der tempels treft men meestal een ander
soort v. monument aan, Taa genoemd, zijnde
een veelhoekige piramidevormige toren, a.
d. geesten gewijd. Deze torens zijn gewoonlijk
gebouwd op een achthoekig plan on hebben
zes a tien verdiepingen, die opgaande trapsgewijze in grondvlak verminderen; elke verdieping heeft een buitenomgang en is gedekt
door een dak, waarvan d. hoeken gebogen
en v. koperen klokjes zijn voorzien. d. Schoonste dozer Taa's was die v. Nanking, bekend
onder d. naam v. „Porseleinen toren" (in 1853
door d. Taipings vernield). Deze was achthoekig en had eon hoogte v. bijna 70 Meter
met 13 Meter diagonaal a. d. basis. Vele Chineezen hebben huizen v. gebakken steenen,
die met een gekleurd vernis overdekt zijn. d.
Woningen zijn gedekt met platen v. grof
porselein v. gele en groene kleur, door welke
schakeering v. muren en daken hunne gebouwen een zeer aangename vertooning maken.
d. Bouwkunst der Japanners on Siameezen
heeft een kennelijke overeenkomst met d.
Chineeschen stijl. d. Japanners aanbidden Sintos on noemen hunne tempels Mia, 't geen
beteekent woning der onsterfelijke zielen; deze
gebouwen zijn over 't algemeen opgericht ter
nagedachtenis v. groote mannen on evenals
in China zeer eenvoudig. d. Siameezen, hoewel
zij d. bouwtrant der Chineezen volgen, belijden d. godsdienst der Indische volken. d.
Geringe gomeenschap, die Achter-Indio tot 't
laatst der 19e eeuw met Europa heeft gehad,
is oorzaak, dat d. bouwwerken v. dit land
minder volledig bekend zijn.
d. Volkeren v. Voorliggend-Azie, die alien een
tijdperk v. grootheid en macht hadden, hebben v. die macht en v. hun rijkdom door allerbelangrijkste bouwwerken, ontzagwekkende
getuigenissen gegeven, waarvan echter in
weerwil der verbazende uitgestrektheid, door
d. gedurige oorlogen on verwoestingen, waaraan d. rijken v. dit schoone werelddeel ten
prooi waren, slechts moeilijk herkenbare
bouwvallen overgebleven zijn, maar ook d.
eenige hulpbronnen zijn voor d. archaeologie.
In hoopen puin en bedolven bouwvallen
vindt men d. grootste bouwwerken der oude
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Perzen, Meden, Bactrit;rs, Assyriers, Babyloni6rs, SyriOrs en bewoners v. Klein-Azig.
Van d. 1sra81ieten en Pheniciers zijn geen
sporen hunner bouwvallen overgebleven, zoodat ooze kennis hiervan zich uitsluitend tot
d. berichten der oude schrijvers bepaalt.
Bij d. oude Perzen heeft d. godsdienst niet
dien invloed op d. bouwkunst gehadien
men bij d. IndM rs waarneemt. Hunne kunstk
werken bestaan hoofdzakelijk in paleizen
v. hard gesteente en in koninkl. begraafplaatsen, die in rotsen gehouwen on met uitgestrekte bas-reliUs versierd zijn. d. Perzische
monumenten zijn weinig in getal, doch d.
nog bestaande overblijfselen v. Sum en hoofdzakelijk die v. Persepolis herinneren d. grootheid der dynastie v. Cyrus en hoewel jammerlijk verminkt, zijn zij voldoende om d.
geest der oude bewoners v. dat land to doen
kennen. 't Schijnt, dat d. Perzen tot hunne
gebouwen dikwerf d. gebakken steen naar 't
stelsel der Babyloni6rs gebruikten, doch d.
fragmenten, die v. d. Perzische kunst zijn
overgebleven, bestaan grootendeels in muurwerken, uit groote steenklompen opgetrokken,
en in d. belangrijke rotswerken. d. Prachtige
overblijfselen v. Persepolis rusten op een uitgestrekte vlakte v. ongelijke hoogte, gelegen
tegen d. afhelling v. een vrij hoogen berg,
Ruchmed genoemd, vormende alzoo versch.
boven elk. gelegene terrassen, die men langs
een reusachtigen trap en eenige kleinere
steenen trappen nadert. In deze bouwvallen
ontdekt men to midden eener menigte fragmenten v. verminkte kapiteelen merkwaardige beeldwerken, die nog blijken v. zorgvuldige bewerking dragon en overblijfselen v.
paleizen, waarvan nog versch. kolommen
overeind staan. 't Schijnt zeker to zijn, dat
deze talrijke beeldhouwwerken eenmaal met
levendige kleuren beschilderd waren. Van d.
stad Persepolis, die in d. vlakte lag, welke
zich voor d. terrassen uitstrekt, waarop d.
genoemde bouwvallen gevonden worden, is
niets overgebleven dan eenige verspreide overblijfselen, waarvan d. vroegere bestemming
onbekend is. Intusschen mag men aannemen
dat daaronder geen overblijfsels v. tempels worden gevonden, wijl d. Perzen hunne godheden
niet onder een stoffelijke gedaante aanbaden
en hun noch tempels noch beelden wijdden.
d. Grotwerken, die tot begraafplaatsen v. Perzische koningen gediend hebben, vindt men
in 't hoogere gedeelte v. d. berg Ruchmed,
waartegen d. terrassen rusten, on in d. wanden
v. een rotsheuvel, 15 K. M. v. d. vlakte v.
Persepolis verwijderd; deze laatsten, door d.
tegenw. bewoners der streek Nakschi-Roestan
genoemd, worden als d. belangrijkste beschouwd. d. Voorvlakte v. ieder grafmonument bestaat uit een in d. wand der rots gehouwen indieping, in d. vorm v. een Grieksch
kruis, en is verdeeld in drie verdiepingen,
waarvan dus d. middelste d. breedste is. Ook
uit d. tijd der Sassaniden zijn gedenkstukken
overgebleven, bestaande uit een menigte paneelen, in relief in d. wand der rotsen gehouwen. Zes dezer bas-reliefs zijn boven d. genoemde graven v. Nakschi-Roestan.
Vergelijk voor d. monumenten der Perzische
bouwkunst: Chiardin, „Voy. en Perse" (10 vol.
Paris, 1811); Ker-Porter, „Travels into Georgia,
Persia, Armenia" (Loud. 1822, 2 vol.) en Th.
Noldek, „Die achaemenidischen u. Sassanidischen Denkmaler" (Berl. 1882).
Uit 't Rijk der Meden is niets v. eenige kunstwaarde overgebleven dan eenige rotswerken
in d. streek, waar vroeger d. stad Bagistan
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lag, en d. puinhoopen v. Hamadan, d. plaats,
waar Ecbatana stond. d. Grotten van Bagistan
zijn zeer merkwaardig door d. veelsoortige
beeldhouwwerken in bas-reliefs, waarmede d.
inwendige rnuurvlakken zijn versierd.
Evenzoo bepalen zich d. overblijfselen der
Babylonische bouwkunst slechts tot puinhoopen, uitgestrekte opeenstapelingen v. gobakken en ongebakken steenbrokken, die verward dooreen liggen. Hierdoor is 't moeilijk
te bepalen, in hoeverre d. monumenten v.
Babylon in kunstwaarde wedijveren met d.
bouwwerken der overige oude volken. d. Gedenkstukken v. Babylon dagteekenen uit twee
zeer v. elk. ondersch. tijdperken : die v.'t eerste
tijdperk behooren tot d. hooge oudheid en
die v. 't tweede tot d. tijden der Chaldeeuwsche
vorsten sedert d. 7e eeuw v. Christus. Bij
Herodotos, Diodorus, Plinius en Strabo vindt
men d. oorkonden betreffende deze onmetelijke
stad. Gebakken steen was een hoofdbestanddeel
v. d. bouwwerken v. Babylon a. d. beide oevers
v. d. Euphraat, die door een groote steenen brug
gemeenschap hadden. d. Hooge muur met 250
wachttorens, die d. geheele stad omgaf, was
gebouwd V. tegels, vervaardigd uit tee
m,
dat 't graven v. d. breede gracht om d. bemuring opleverde. 't Inwendige der stad, d. honderd metalen waterpoorten, d. beide paleizen,
die met beeldwerk versierde omsluitingsmuren hadden, d. standbeelden, d. hangende tuinen, d. tempel of toren v. Bel vindt men bij d.
oude schrijvers min of meer uitvoerig vermeld.
Over d. bewoners v. 't Assyrische rijk zijn
weinig berichten tot ons gekomen. Intusschen
weet men, dat hunne zeden en godsdienst
met die v. Babylon overeenstemden. d. Hoofdstad Ninive wordt beschouwd als d. grootste
stad, die immer bestaan heeft; men vindt
vermeld, dat zij meer dan 12 mijlen omtrek
had. Zij was, evenals d. andere steden v. dat
tijdperk, door muren v. ontzaggelijke dikte
omringcl die door een groot aantal wachttorens bewaakt werden. Langen tied heeft
men gemeend, dat v. deze stad geenerlei
spoor was overgebleven, doch sedert 1843 is
door BOTTA, Fransch gezant to Mossoel, d.
gewichtige ontdekking gedaan v. d. puinhoopen v. Ninive, die in verband met d.
daarop gevolgde onderzoekingen en uitgravingen a angaande d. geschiedenis v. dit deel v.
Azle belangrijke bijdragen opleveren. Zie hierover: Layard, „Discoveries in the ruins of
Niniveh and Babylon" (Lond. 1853) en Place
„Niniveh et l'Assyrie" (Paris 1866—'69).
Ook in Armenia ter plaatse, waar vroeger
d. groote stad Van gevonden werd, treft men
vele overblijfselen aan v. kolommen, beelden,
grotten en inscriptiOn in wigvormige karakters, wier ontcijfering namen uit d. tijd v.
Xerxes en Darios hebben doen kennen en
die alzoo niet tot 't tijdstip der Assyrische
heerschappij behooren.
d. Monumentale bouwwerken der vroegere
bewoners v. Klein-Azie en vooral die v.
Syrie, waarvan d. bouwvallen d. bewondering
der reizigers in hooge mate opwekken, behooren grootendeels tot d. glorierijkste tijdperken der Grieksche en Romeinsche kunst.
Te Baalbek en Palmyra waren prachtige tempels, waarvan nog bouwvallen over zijn. Van
d. beroemde tempels in Aziatisch Griekenland
zijn slechts weinige sporen overgebleven, doch
over Smyrna, Ephese, Magnesia, Priena en
Milete hebben d. Grieksche schrijvers ons uitvoerige beschrijvingen achtergelaten. Talrijker
zijn d. oudheden in CariO, beroemd vooral
door 't praalgraf v. Mausolos, waarvan men
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nog eenige sporen meent te herkennen in 't
dorp Boedroen, en in Lydia, waar ook nog
gedenkteekenen over zijn v. een vroeger tijdperk dan dat der Grieksche of Romeinsche
kunst, bestaande in begraafplaatsen, in d.
rotsen uitgehouwen, en een soort v. sarcophagen, op d. heuvels geplaatst. (Zie Ch. Fellows An account of discoveries in Lydia",
Lond. 1841). Archeologische opgravingen beginnen licht to verspreiden over d. bouwwerken v. 't oude Troje. Zie H. Schliemann,
„Trojanische Alterthilmer" (Leipz. 1879) en v.
denzelfden „Ilion" (ibid 1881).
Er bestaat een kennelijke overeenkomst tuss.
d. bouwgewrochten v. 't oude IndiO en die v.
't oude Egypte. d. Oude bewoners v. Ethiopia
woonden in d. natuurlijke holen v. 't gebergte ;
zij werden daarom Troglodyten (grotbewoners)
genoemd. Toen deze volksstammen d. behoefte
a. geriefelijker woningen begonnen te gevoelen, groeven zij zich, getrouw a. hun aangenomen leefwijze, grotten in d. gebergten en
deze, langzamerhand naar gelang v. d. vooruitgang hunner beschaving meer en meer
veredeld, schonken 't aanzijn a. d. Egyptische
kunst. Van deze oorspronkelijke uitholingen
zijn uit d. versch. tijdperken, die men daarin
herkent, een groot aantal, waaronder rijk met
beeldwerken versierde tempels, overgebleven.
d. Rotsmonumenten uit 't tweede tijdperk, d.
Speos, zijn voorn. in Nubia. Men vindt er, die
verbazing wekken door hun groote uitgebreidheid en door d. indruk, dien d. groote
strengheid v. lijnen, beeldwerken en versierselen to weeg brengt. Tot d. voorn. dozer
monolithen behooren d. beide tempels v.
Ibsamboel, waarvan vooral d. grootste uitmunt door d. ontzaglijken arbeid, die besteed
is a. d. kolossale beelden, historische en godsdienstige voorstellingen in bas-relitif en schilderwerken. Zeer opmerkelijk is d. overeenstemming, die er bestaat tuss. deze Egyptische
Speos en versch. onderaardsche heiligdommen
te Ellora.
't Uitgestrekte dal, door d. Nijl besproeid,
levert een groot aantal monumenten op, die
in niet mindere mate d. bewondering opwekken door hun ongelooflijke afmetingen en
hun eigendommelijken, grootschen vorm. Hoewel ook in dit deel v. Egypte veel rotswerken gevonden worden, treft men echter hier
d. eigenlijke samengestelde gebouwen aan,
meestal uit ontzaggelijk groote steenklompen
bestaande. Alles draagt daar 't kenmerk v.
kracht, duurzaamheid en grootheid. Twee op.
merkingen verzwakken echter d. bewondering
v. d. beschouwer: hij gevoelt, dat hij hier staat
voor d. jarenlangen arbeid v. veel duizenden
ongelukkigen, door een despotische macht gedreven, en hij ziet, dat d. bouwkunst nog in
Naar kindsheid is : 't gewelf, d. boog, is nog
niet uitgevonden, en hout of ijzer tot 't maken
v. balken ontbreekt, zoodat 't eenige middel
tot 't aanbrengen v. een zoldering is 't leggen v. steenplaten op kolommen. Korte dikke
pilaren schoren d. lenge plafonds, waarvan
d. steenen dikwerf 7 a 10 M. lengte hebben. Al d. overige deelen zijn hiermede in
overeenstemming. Men vindt sphinxen ter
hoogte v. bijna 7 M., gebeiteld uit eon enkelen steenklomp. In d. meeste tempels, die tot
heden d. vergankelijkheid hebben wederstaan,
betreedt men in d. eerste plaats d. toegang
(Dromos), een laan van sphinxen, rammen of
kolommen. In d. grooten tempel to Karnac
had deze Dromos een lengte v. 2000 M., versierd met een dubbele rij sphinxen, gezamenlijk ten getale v. 1300, ieder uit een steen-

BOU.
kiomp gehouwen. Aan 't einde der sphinxenof zuilenlaan vindt men gemeenlijk voorportalen (Propyleen), op afstanden achter elk.
gelegen en waarvan 't aantal niet in alle
tempels gelijk is. Deze propylegn bestaan ook
dikwijls uit afzonderlijke groote poorten (Pylonen), voorafgegaan door twee obelisken en
door kolossale standbeelden. Achter d. propyledn verhief zich d. eigenlijke tempo', waarvan d. inwendige verdeeling met die der oude
onderaardsche tempels overeenkomt. Over 't
algemeen herkent men deze overeenkomst
ook in het uit- en inwendige aanzien dezer
tempels en paleizen: kenmerkend zijn 't zware
en vierkante der vormen, 't sombere, plechtige en geheimzinnige v. 't inwendige, d. piramidale hoofdvorm, d. strenge eenvoudigheid
der lijnen, d. higroglyphische voorstellingen,
gegroefd in d. muurvlakten, d. beschilderde
beeldwerken, d. vierkante nissen, d. reuzenbeelden in d. vestibules of onder d. portieken,
alles naar 't type der monolithen-tempels,
zoodat deze Egyptische gebouwen beschouwd
kunnen worden als een tot meer volkomenheid gebracht afschijnsel der primitieve rotsmonumenten.
d. Egyptische paleizen verschillen niet veel
v. d. tempels in samenstelling en versiering.
d. Overbltjfselen v. 't paleis v. Osymandias
te Loeksor eti v. 't paleis te Karnac zijn d.
voorn. monumenten v. deze soort in Egypte.
d. Egyptische begraafplaatsen werden met
meer zorg en rijkdom ingericht dan d. woningen der levenden; d. godsdienstige instellingen
brachten dit te weeg. d. Graven werden in d.
warden der bergen gehouwen, ten einde bevrijd te blijven v. d. overstroomingen v. d.
Nijlt deze gewoonte had ten gevolge, dat d.
koningen, die hun zetel te Memphis hadden,
een stad in d. vlakte, waar geen bergen in d.
nabijheid waren, d. oude gebruiken huldigend,
daar kunstmatig gevorinde bergen tot hunne
grafplaatsen lieten oprichten. Doze zijn d. piramiden, waarvan d. merkwaardigste in 't lagere
Egypte in groot aantal en bij groepen gevonden
worden; d. grootste is die v. Cheops, bij 't dorp
Gizeh, hebbende grondlijnen v. 240 M. bij 150 M.
verticale hoogte. Merkwaardige Egyptische begraafplaatsen zijn ook d. Hypogeon, onderaardsche uitholingen in d. Lybische bergketen,
vooral in d. omstreken v. Thebe. Deze strekken zich dikwijls tot een verwonderlijke diepte
uit en waren inwendig rijk met schilder- en
beeldwerken versierd. Aileen d. vorsten en
aanzienlijken waren in staat zich een afzonderlijke begraafplaats te verschaffen ; d. overige
lijken werden geborgen in d. algemeene begraafplaatsen (Necropolen), die bij d. steden
werden aangelegd en waar iedere kaste een
afzonderlijk deel had. Deze Necropolen werden
meestal uit gebakken steenen gebouwd en
telden versch. verdiepingen, waarin d. mummien werden geplaatst.
d. Talrijke en belangwekkende overblijfselen
der oude Egyptische kunst zijn in d. 19e eeuw
't onderwerp v. zorgvuldig wetenschappelijk
onderzoek geweest, waarbij A. E. Mariette en
G. C. C. Maspero grooten dienst hebben bewezen; veel kostbare en uitgebreide boek- en
plaatwerken, waaronder eenige v. oudere dagteekening, staan thans a. d. beoefenaar der
oudheidkunde ten dienste en onder deze behooren in herinnering te blijven: C. F. C. de
Volney „Voyage en Syrie et en Egypte"
(Paris, 1799); Denon „Voyage en Egypte" (Paris,
1802); Belzoni „Narrat. of the operat. and recent
discov. within the pyramids, temples, tombs
and excavations in Egypt and Nubia" (Lond.,
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1821, met atlas); Champollion Le Jenne„Lettres ocrites d'Egypte et de Nubie” (Paris.
1833); R. Lepsius „Denkm&ler aus Aegypten"
(Berl. 1849—'59, 9 dln); Leemans en Pleyte
Pays-Bas" Egypt. du musee d'antiquit. des
Pays-Bas" (Leiden, 1889).
d. Amerikaansche kunst, die voor vier en
meer eeuwen een bloeiend tijdperk beleefde,
heeft hoogst belangwekkende overblijfselen
nagelaten; bij rijkdom v. versieringen ontwaart men daarin meestal zekere strengheid
v. yormen, die v. een goeden smaak en v.
kunstzin getuigt. Van daze Amerikaansche
beschaving was weleer Mexico 't middelpunt
en hare schoonste monumenten vindt men
voornamelijk in Yucatan. Deze overblijfselen, onderling zeer onderscheiden, toonen
versch. tijdperken aan en behooren daarbij
ook tot ondersch. soorten v. bouwwerken. Men
vindt in rotsen gehouwen begraafplaatsen,
samenstellingen in overeenstemming met d.
Cyclopische, tempels of Theocalli's en ook
versterkte plaatsen. Hoofdzakelijk ontdekt
men in 't geheel deze bouwwerken d. piramidalen vorm, evenals in d. monumenten v.
Indio en Egypte.
Tempels zijn zoo talrijk, dat men die in
bijna alle oude steden v. dit land aantreft.
Zij zijn alle gebouwd naar een zelfd`e plan,
bestaan uit een aantal geknotte pyramiden,
boven elk. geplaatst, en verheffen zich in 't
midden eener vierkante door muren omsloten
ruimte, welke omgeving tevens fonteinen,
tuinen, wapenzalen en d. woningen der priestors bevatte en die daardoor overeenkomt
met d. peribolen der Grieksche tempels. Een
groote trap geleidde tot d. bovenvlakte der
piramide, op welke vlakte in d. oudste tempels
een snort v. kapel stond ter beschutting der
reusachtige afgodsbeelden; in d. tempels v.
later tijd diende d. bovenvlakte dezer kapel tot
voetstuk der godenbeelden en tot 't altaar voor
d. offeranden. Sommige dezer pyramiden bestaan uit metselwerk, overdekt met een laag,
door ijzeroxyde gekleurde kalk; andere zijn
samengesteld uit groote gehouwen steenen.
Onder deze laatste treft men er aan, waarvan
d. binnenmuurvlakten bedekt zijn met hieroglyphische karakters, die buiten d. muurvlakte
uitsteken en daardoor kennelijk onderscheiden
zijn v. d. Egyptische, die in d. steen gegroefd zijn.
d. Merkwaardigste theocalli v. Mexico is te
Cholula op een vlakke verhevenheid v. 2200
M. boven d. zee. Deze is evenzeer een geknotte piramide en gelijk al d. Mexicaansche
tempels juist tegen 't Oosten gericht. d. Loodrechte hoogte is 54 M. en elke zijde v. d. basis is
439 M. d. i. tweemaal zoo groot als d. piramide v. Cheops in Egypte. Honderdtwintig
treden leiden tot d. bovenvlakte v. deze ontzagwekkende samenstelling v. ongebakken
metselsteenen en klei. Inwendig zijn vertrekken tot begraafplaatsen ingericht en deze bijzonderheid, die in d. meeste theocalli's gevonden wordt, getuigt, dat d. bestemming
niet uitsluitend op d. godsdienst betrekking
had,. maar dat zij tegelijk tot praalgraven der
koningen dienden. Op d. kruin v. d. tempel
te Cholula stond vroeger 't beeld v. Quetzacoatl, d. god der lucht. Men vermoedt, dat
dit reusachtig gewrocht een onvoltooid work
is, wijl er overleveringen aan verbonden zijn,
overeenstemmende met die v. d. toren v. Babel.
Tot d. andere monumenten v. dozen aard
behooren d. in 't dal van Mexico gevondene:
daar zijn o. a. twee theocalli's, d. eene gewijd
a. d. zon, d. andere a. d. maan; deze zijn v.

BOU.

247

later tijd en omringd door een honderdtal
kleine tumuli, begraafplaatsen ,v. Mexicaansche opperhoofden. Voorts is er opmerkelijk d.
Xochicalco, een zeer groote rots, die een kegel-vormige gedaante gekregen heeft, in vijf lagen
afgedeeld en met metselwerk bekleed is Humboldt veronderstelt, dat dit monument een
godsdienstige en krijgskundige strekking had.
d. Monumenten in Yucatan, inzonderheid • to
Uxmal, waaronder paleizen en publieke oefenplaatsen (gymnasia), hebben een eigenaardig
aanzien en munten vooral uit door rijkdom
v. versieringen, waaronder verscheidene op
I. Grieksche gelijken. d. Overige oude staten
v. Amerika bevatten monumenten, die over
't algemeen niet zoo merkwaardig zijn als
-die v. Mexico. In Peru vindt men 't fort en
d. tempel v. Cusco. Van 't fort to Canar bestaan nog ontzagwekkende fragmenten en in
d. vlakten v. Vissuay, ter hoogte v. 4042 M.
boven d. zeespiegel, bestaat een weg, gevormd
uit groote vlakke steenen, over een uitgestrektheid v. 120 geogr. mijl. Deze werken
zijn d. schitterende getuigen v. d. macht,
kunstvlijt en werkzaamheid der vroegere bewoners. BraziliO bevat gebeeldhouwde rotswerken en geschilderde steenen, die aantoonen, dat ook daar voorheen d. kunst gebloeid
beeft.
d. Burgerlijke en godsdienstige monumenten
v. versch. deelen v. Amerika zijn nog lang
niet alle bekend, hoewel zij reeds 't voorwerp
v. veelvuldige onderzoekingen waren. Er zijn
er beschreven in d. „Annals of the Lycaeum
of New-York"; „American museum"; verder
door P. F. Cabrera „Descript. of the ruins of
an ancient city, discovered near Paleuko"
(Lond. 1822); J. D. v. Braunschweig„Ueber
die alt-americanischen Denkmaler” (Berl. 1840);
Bradfort „American antiquities" (Lond. 1842)
en J. L. Stephens „Incldents of a Travel in
Yucatan" (Lond. 1843).
In versch. streken v. Europa worden ook
aloude monumenten aangetroffen. Hoewel niet
uitsluitend v. d. Keltischen volksstam afkomstig, zijn zij bekend onder d. naam v. Keltische
gedenkteekenen en deze merkwaardige overblijfselen zijn verspreid door Engeland, Frankrijk, Duitschland, Nederland, Spanje, Portugal,
Sardini, Corsica en zelfs in deelen v. KleinAzle. 't 'Vermoeden, dat sommige oude yolksstammen in deze streken v. Indischen oorsprong waren, wordt door hun godsdienst en
daarmede in verband staande monumenten
bevestigd.
d. Keltische monumenten bestaan over 't
algemeen uit groote en ruwe steenmassa's,
waaraan een bepaalde vorm gegeven is en
die d. volgende, deels v. 't oorspronkelijk
Keltisch afkomstige namen dragen: Peulvans,
Waggelende steenen, Lichavens, Kromlechs, Dolmens en Tumuli. d. Peulvans zijn d. eenvoudigste en bestaan uit den steen v. langwerpigen vorm, die loodrecht in d. grond geplaatst
is. Sommige verheffen zich tot een hoogte
v. 16 a 17 M. d. Waggelende steenen zijn gevormd door twee buitengemeen groote rotsklompen, waarvan d. een op d. anderen in
evenwicht ligt, doch dat door d. minsten
schok een trilling of shngering in d. bovenliggende steenmassa wordt veroorzaakt, en 't
zwaartepunt van 't geheel is zoo gelegen, dat
zij sinds duizenden jaren in dozen toestand
gebleven zijn. d. Lichavens bestaan uit twee
verticaal staande steenen, door een horizontaal liggenden steen gedekt, en vormen alzoo
een soort v. poort. d. Kromlechs zijn een vereeniging v. Peulvans en Lichavens of ook
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wel v. eenvoudig boven d. grondvlakte overeind staande steenen, een cirkelvormig, halfcirkelvormig of elliptisch vlak omsluitende.
d. Dolmens zijn samengesteld uit 3 a 15 overeind staande steenklompen, ter hoogte v. ongeveer een Meter, overdekt met een horizontaal liggende steenen plaat. 't Woord dolmen,
v. 't Keltisch afgeleid, beteekent steenen tafel.
Men veronderstelt, dat deze tot offeraltaren
dienden. Tumuli bestaan er in grooten getale;
deze zijn opgeworpen hoopen aarde of keisteenen on meestal begroeid. Hun vorm is
gewoonlijk een piramide of kegel. Er zijn
overblijfselen v. deze soort v. ruwe praalgraven, die een hoogte v. 60 on zelfs v. 100 M.
hebben.
Tot d. merkwaardigste overblijfselen der
Keltische kunst behooren nog d. overdekte on
onoverdekte lanon. d. Eersten zijn samengesteld
uit twee rijen ruwe on overeind staande steenen, die horizontaal liggende steenen platen
dragen en een doorgaande overdekking vormen; zij zijn a. d. beide einden gesloten; d.
bestemming schijnt met die der Dolmens in
overeenstemming geweest to zijn. Die v. d.
tweede soort hebben waarschijnlijk 't zelfde
doel gehad als d. Kromlechs, met 't eenige
verschil, dat d. steenen in plaats v. een kromme
lijn een rechte volgen.
d. Juiste oorsprong en bestemming dezer
merkwaardige monumenten is tot dusverre
nog niet voldoende bekend. d. Stellingen hieromtrent berusten voor een groot deel op gissingen en zijn daarbij dikwijls met elk. in
tegenspraak. Intusschen kan men aanneraen,
dat zij grootendeels in zeer nauw verband
gestaan hebben met d. uitoefening v. d. eeredienst der oude volksstammen. Veel wetenswaardigs over dit onderwerp leest men in:
Borlasse „Observations on the antic. of Cornwall" (Oxf. 1754, 2e dr. Lond. 1769); „Explications de divers monum. singuliers, qui ont
rapport a, la relig. des peuples les plus anciens"
(Paris, 1739); Edw. Davies „Celtic Researches"
(Lond. 1804); Taillefer „Antiquites de Vesone"
(Paris, 1821); Ring „Notice sur les tombeaux
celtiques de la Souabe et de l'Allemagne"
(Gand, 1840) on Bertrand „ArchOologie celtique
et gauloise" (Paris, 1876).
d. Oudste monumenten v. Griekenland klimmen op tot d. zoogen. Heldentijd on zijn bekend onder d. naam v. Oyclopische of Pelasgische bouwwerken; deze zijn d. overblijfselen
v. 't eerste tijdperk der Grieksche kunst en
hiertoe behooren d. schatkamers der koningen, een soort van kegelvormige en gewelfde
gebouwen, die tot bewaarplaats v. d. kostbaarhedon der vorsten dienden, d. grafmonumenten der helden, een soort v. tumuli met
steenen bekleeding, on d. zware muurwerken
der burchten. d. Eerste Grieksche tempels
waren houten samenstellingen on d. oude bewoners v. Griekenland hadden huizen v. riet
on leem. Uit deze eerste begrippen v. bouwkunst zijn later, in verband met d. kennis v.
'tgeen d Egyptenaren en nabijgelegen Aziatische gammen hadden gewrocht, bouwstijlen
ontstaan, oorspronkelijk on afwijkende v. d.
bouwtrant der andere nati6n. Gedurende d.
vier a vijf eeuwen, die op d. heldentijd volgden, was 't hout voortdurend 't hoofdbestanddeel der Grieksche gebouwen en merkt men
geen aanmerkelijken vooruitgang in d. Grieksche kunstwerken op, doch to rekenen v. d.
eerste Olympiade (776 v. Chr.) opent zich een
derde tijdvak, waarin d. kunsten in verband
met een meer krachtig volksbestaan, vast-

stelling v. nieuwe wetten en regeeringsvor-
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men, uitbreiding v. handel en daaruit voortvloeiende beschaving en rijkdom een snelle
ontwikkeling te gemoet gingen. 't Vierde tijdperk is dat V. d. hoogste ontwikkeling der
Grieksche kunst in d. tijd v. Perikles, waarin
d. schoone kunsten met d. wijsbegeerte en
letteren een ongekende volmaking bereikten.
Dit tijdvak is een der glansrijkste in d. geschiedenis der kunst en kenmerkt zich door
een kernachtig streven tot verheffing der
nationale glorie in 't gebied v. 't schoone. d.
Oorzaken, die medewerkten om d. kunst in
zulk een korten tijd tot een zoo hooge volmaking te brengen, bestonden in een aangeboren schoonheidsgevoel, in d. wedijver tuss.
d. staten v. Griekenland om elk. door 't ten
toon spreiden v. kunstpracht te overtreffen
en in politieke bedoelingen. d. Kunst in Griekenland was nationaal. Zij was d. uiting v.
't openbaar, niet v. 't bijzonder leven der
burgers; zij was 't werk v. d. staat, zoodat
d. monumenten 't eigendom waren v. 't geheele yolk; en, wig in dit hoogste tijdperk
v. bloei d. woningen zelfs der aanzienlijken
zeer nederig waren, wijdde zich d. kunstliefde
des yolks geheel en uitsluitend a. d. tempels
ter eere der goden of a. d. inrichtingen, die
d. Grieksche beschaving of 't openbaar leven
vorderden en in rijkdom en pracht met d.
tempels wedijverden.
d. Geschiedenis der Grieksche kunst bepaalt
zich niet tot Attika en Lacedemonig; ook
Thebe, Argos, Megara, Sicyon, Delphi, Elis,
Delos wedijverden met elk. in kunstzin en d.
Ionische steden v. Klein-AzW muntten in
alle vormen v. kunst uit, zooals blijkt uit d.
tempel v. Phoebus-Apollo te Milete, v. MinervaPallas te Priena, v. Bacchus te Theos, v.
Artemis te Magnesia. Te Segesta, Syracuse,
Selinunte en Agrigentum op Sicilie zijn evenzeer merkwaardige overblijfselen v. Dorische
tempelgebouwen bewaard en in Groot-Griekenland worden te Pestum, Pouzzoli, Nola,
Herculanum, Pompeji en Tarentum prachtige
fragmenten gevonden.
't Vijfde tijdperk is dat v. 't verval der
Grieksche kunst en vangt aan met d. Macedonische overheersching. d. Grieken verloren
toen bij hunne vrijheid tevens d. fijnen smaak,
dien zij in hunne vroegere monumenten zoo
zeer hadden ontwikkeld. Wel werden gedurende d. regeering v. Philippus en Alexander
nog fraaie gebouwen opgericht, doch d. overlading der versieringen kondigde 't begin v.
d. teruggang aan. Sedert dezen tijd deelen ook
d. particuliere woningen in d. pracht der
overige gebouwen. Dit tijdperk eindigt met
d. volslagen ondergang der Grieksche zelfstandigheid, met hunne inlijving in 't Romeinsche rijk en d. wegvoering hunner beste
kunstwerken. d. Grieksche kunstenaars verspx eidden zich gedurende dit tijdsverloop en
brachten hunne kunst over naar Azie en
Egypte, later naar Rome, en legden daar d.
grondslag tot d. Romeinschen stij1 met d.
elementen hunner nationale kunstvormen.
ci. Grieksche bouwstijl is te onderscheiden
in drie kennelijk versch. karakters, Orden genoemd, die bekend zijn onder d. naarn v.
Dorische, Ionische en Korinthische orde (Zie
hierover 't art. Zuilenorden). Tot d. schoonste
bouwwerken in deze versch. kolomstelsels behooren: voor d. Dorische orde d. tempel v.
Theseus, d. Propyleen v. Athene en bovenal
't Parthenon, a. Pallas-Athene gewijd; voor
d. Ionische d. tempel v. Minerva-Pallas te
Athene en voor d. Korintische 't monument
v. Lysicrates te Athene. Behalve d. genoemde
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stelsels onderscheidt men nog twee andere.
waar d. zuilen door menschelijke figuren vervangen zijn, nl. d. Perzische en d. Kariatidenorde; 't schoonste monument dezer laatste is
't Pandroseion te Athene, waarvan evenals
v. d. bovengen. nog overblijfsels bestaan. d.
Grieksche tempels, waarvan 't grondplan behoudens eenige uitzonderingen uit een rechthoek bestond, dragen versch. benamingen
naar d. aard v. d. schikking der kolommen:
d. eenvoudigste is d. tempel met anten (hoekpilasters); men noemt Prostylus d. tempel, in
welken 't hoofdfront vier vrgstaande kolommen heeft; Amphi-prostylus dien, waarvan d.
beide einden een front aanbieden gelijk a. d.
Prostylus; Peripteron d. omringing v. een
tempel met een om d. vier zijden der cella
loopende rij kolommen; Half Peripteron d.
omringing, waarvan d. kolommen der zijfronten in d. zijmuren der cella besloten zijn;
Dipteron heet een tempel, waarvan d. cella
langs d. vier zijden omringd is door een dubbele rij kolommen en Half Dipteron die, waarbij
in d. zijfronten een der beide kolonnades weggelaten of met d. muur vereenigd is.
In d. uitwendige versiering des tempels
speelden d. kleuren een belangrijke rol; zij
verhoogden d. rijkdom der architectonische
versierselen en beeldwerken. Inwendig waren
zij met schilderwerken op houten paneelen
versierd; 't beeld der godheid, waaraan d.
tempel was gewijd, werd geplaatst a. 't uiteinde der cella; 't was somtijds een reuzenbeeld v. 13 a 16 M. hoogte, van goud en ivoor.
Dat deel, waar 't beeld was, vormde 't heiligdom en was afgesloten met een soort v. balustrade. Dezelfde tempel bevatte dikwerf
versch. godenbeelden of ook wel was 't voornaamste beeld door versch. beelden omringd.
d. Groote tempels waren over 't algemeen
omsloten door een bemuring (Peribolus), die
slechts den ingang had en met kolonnades
was versierd; deze omsluiting bevatte behalve
d. tempel in d. meeste gevallen een bosch,
een fontein, grotten, kapellen, schatkamers,
vredezuilen, altaren en standbeelden. d. Ingang v. d. peribolus bestond ook wel uit een
vooruitspringend portiek, Propyleen genoemd,
welke constructie men mede aantreft bij d.
ingangen der versterkte omsluitingen, waarvan men tot voorbeeld kan aanhalen d.
beroemde propyleen v. d. Atheenschen Acropolis.
d. Gebouwen, gewijd a. 't openbaar yolks
leven, waren met niet minder rijkdom en
pracht versierd en onder deze behoorden
vooral d. strijdperken of gebouwen voor d
opvoeding en tot oefening en ontwikkeling
v. 't lichaam, d. publieke pleinen, d. schouwburgen en d. grafsteden. Vet* hiervan is beschreven in: Leroy „Les runes des plus
celebres mon. de la Greco" (Paris, 1770); Stieglitz „Archeol. der Baukunst der Griechen and
Romer" (Weimar, 1808); Legrand „Monum. de
la Grece" (Paris, 1808) ; Barthelemy „Voyage
du jeune Anacharsis" (Paris, 1822); Quatr. de
Quincy „Mon. et ouvrages d'art antique resttiles d'apres les descript. des Ocrivains Grecs
et Lat." (Paris, 1829); Hittorif „Antiq. inedites
de l'Attique" (Paris, 1832); L. Ross „D ie Akropolis von Athen" (Berlin, 1839) • Botticher
,Tektonik der Hellenen" (2e dr. Berl 1869—'73).
Daarenboven verbreidden d. onderzoekingen,
metingen en opdelvingen door dr. SCHLIEMANN
in Elis, waar d. Olympische Zeus-tempel gestaan heeft, to Tyrins, to Mycene, op Cythera,
waar hij d. schoonen Aphrodite-tempel vond,
on in d. puinhoopen v. 't oude Troje een nieuw
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en eigenaardig licht over vroegere en latere
bouwwerken, zoodat zijn te Berlijn bijeengebrachte verzameling een aanschouweltjk beeld
dezer oudheden geeft. Ook d. tegenw. Grieks.
regeering doet wat zij kan, om oude bouwwerken a. 't licht te brengen en tegen verderen ondergang to behoeden.
d. Romeinsche kunst heeft dezelfde hoofdelementen als d. Grieksche
d. Romeinen hebdie op hunne zeden
ben d. Grieksche vormen, die
en leefwijze toepasselijk waren, overgenomen
en naar hunne behoeften en denkbeelden gewijzigd, doch d. innerlijken on primitieven
grondslag v. hun bouwstijl zijn zij a. d. Etruriers of Etruscers verschuldigd. Deze yolksstam, v. Pelasgischen oorsprong, had veel
architectonische vormen met d. Grieken gemeen. Hun eerste samenstellingen behooren
tot 't Cyclopische stelsel; zij maakten snelle
vorderingen in d. kunst on a. hen is d. inrichting
der woningen toeteschrpon, zooals die later
door d. Romeinen werd gevolgd. Hoewel zij
nimmer 't standpunt v. volmaking der Grieksche kunst bereikten, bezaten hun bouwwerken zeker karakter v. waardigheid on zuiverheid. Hunne tempels waren gebouwd op eon
grondplan, dat eenigszins v. 't Grieksche verschilde. d. Etrurische grafplaatsen zijn vooral merkwaardig. Sommige waren gegraven in d.
tufsteen der grondvlakte en men daalde daarin
of langs trappen. Doze onderaardsche graven
bevatten een of meer gelijkvormige vertrekken; boven d. grond verhief zich dikwijls
eon tumulus, gevormd uit een cylindervormig
en uit samengevoegde steenen bestaand soubasement, voorzien v. een aantal openingen
of ingangen, gelijk a. dat der onderaardsche
vertrekken. Boven doze cylindervormige basis
verhief zich dan verder een kegelvormige
aardmassa, op welker top een steenen grafschrift was geplaatst. d. Overige begraafplaatson waren in d. rotsen gebouwen on bevatten
evenals d. eerstgen. versch. vertrekken. d.
Ingang dozer monumenten was meestal zeer
eenvoudig en in enkele gevallen versierd met
eene voorvlakte in d. Dorischen stijl. Men
telt heden nog meer dan twee duizend v.
deze grotten. Zij zijn beschreven door: Inghirami „Monumenti Etruschi" (1821—'26) en
Gosini „Monum. sepolcrali della Toscana"
(Fir., 1819) en Dennis „The cities and cemeteries of Etruria" (2e dr. Lond. 1879).
d. Romeinen ontleenden d. monumentalen
vorm hunner bouwwerken a. d. Grieksche
kunst. d. Romeinen bezaten d. eigenschap d.
vormen hunner naburen toe to passen en geheel
naar hun bijzonderen geost en behoeften to
wijzigen. Gedurende langen tijd bepaalden zich
hunne monumenten tot werken v. openbaar
nut, waarvan echter d. overblijfselen nog heden
verbazing opwekken. d. Groote Romeinsche
veroveringen en daarmede gepaard gaande
overbrenging v. tallooze kunstwerken uit Griekenland en Klein-Azie naar Rome verlevendigden to Rome 't gevoel voor schoone kunst
en v. dien tijd dagteekenen d. groote tempels,
schouwburgen, bruggen en waterleidingen, die
in verband met d . macht on rijkdom v. 't
Romeinsche rijk op reusachtige grondslagen
warden aangelegd. d. Romeinsche architectuur
ontleent haar bijzonder kenmerk a. 't gebruik
v. gewelven en bogen, die, v. d. Etruriers afkomstig, door d. Romeinen tot meer volkomenheid gebracht en rijk versierd werden.
Deze verbinding v. arcades met kolommen
vormt d. voorn. karaktertrek der Romeinsche
kunst, waardoor zij zich v. d. Grieksche kunst
verwjjdert of onderscheidt. Van d. boog zijn
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zij tot 't tongewelf (een reeks v. verbonden
bogen) en v. dezen vorm tot 't kruisgewelf,
dat vaak alleen op vier zuilen rust, on tot d.
koepel geko men. d. Arcade en 't tongewelf eindigen doorgaans in eon halven koepel, gedekt
door een half kruisgewelf. d. Bogen v. d. ingang zijn altijd in overeenstemming met d.
arcaden en d. gewelven. d. Romeinsche arcades
zijn geplaatst tuss. d. kolommen on d. boog
rust op een soort v. stijl of pijler. Gedurende
't laatste tijdperk der Rom. kunst werd echter
dit stelsel zoo gewijzigd, dat d. boog onmiddellijk op 't kapiteel der kolom rustte on doze
vorm, tijdens d. verbreiding v. d. Christelijken
godsdienst in gebruik gekomen, werd daarna,
op d. Christelijke Basiliken toegepast, om later
bij ondersch. stijlen v. 't Christelijk tijdperk
een kenmerkend element to vormen.
d. Romeinen hebben d. drie stelsels v. Grieksche kolommen (orden) overgenomen en gewijzigd, doch daarbij nog twee andere orden
gevoegd: d. Toscaansche, v. d. Etruriers afkomstig en door dezen waarschijnlijk v. d.
Dorische kolom der Grieken afgoleid, was d.
eenvoudigste, terwijl zij later nog een vijfde
orde invoerden. waarvan echter d. onderdeelen
a. d. vorige orden ontleend waren en die niet
voor hun toenmaligen smaak pleit, wijl zij
uitging v. 't onzuivere denkbeeld een orde
to scheppen, die alle overige in rijkdom v.
versiering overtrof, waarvan 't gevolg was,
dat daarin d. wetten v. zuiveren eenvoud miskend zijn.
Tot d. schoonste gebouwen, die in deze
versch. Romeinsche kolom-orden zijn opgericht, rangschikt men, voor d. Dorische kolom:
d. schouwburg v. Marcellus; voor d. Ionische
d. tempel v. Fortuna-Virilis, en voor d. Korinthische : d. tempel v. Vesta, dien v. Antoninus
en Faustina, v. Jupiter Tonans en 't forum v.
Nerva, alle to Rome. Het is duidelijk, dat in
d. gewesten, waar d. Romeinen heerschappij
voerden, ook d. Rom. kunst werd overgebracht. Vandaar, dat men in vele streken v.
Europa, Azle en Afrika daarvan nog belangwekkende overblijfselen aantreft. d. Reusachtige bouwwerken v. Baalbek en Palmyra
behooren hoofdzakelijk tot d. Korinthische
kolom-orde. d. Voorn. bouwwerken in 't oude
Rome waren, behalve d. tempels, d. beroemde
waterleidingen, straatwegen, triomfbogen, baden, schouwburgen, renperken, havens en begraafplaatsen, die alle 't voorwerp v. talrijke
en uitgebreide onderzoekingen hebben uitgemaakt, nedergelegd in d. volgende werken:
C. Fea „Descrizione di Roma ant. e modern."
(Rome, 1821); Burton „Descript. of the antiq.
and other curios. of Rom." (Lond., 1828); Adam
„Rom. antiquities" (Lond., 1835)• Ruperti
„Handb. der RUmischen Alterth." (Halle, 1841);
Zahnnen „Die schonsten Ornaments und merkwilrdigsten Gemalde aus Pompei, Hercul. und
Stabia" (Berlin, 1828); Mesny „Degli altari e
dells are degli antichi" (Firenze, 1763); Bartoldi
en Bellori „Columna Trajana, Antonin." (Rom.,
1704); Rossini „Vedute di Roma"; „Gli archi
triomfali" (1832); Delorme „Recherches sur les
aqueducs de Lyon"; De Fontenu Aqueduc do
Constance et recher. sur les aqueducs"; Faget
„Notice sur l'amphitheatre de Toulouse";
l'onturier „L'anfiteatro Flavio" (La Haye, 1755);
Bianchi „Osservaz. sull' arena e sul podio
dell' anfiteatro Flavio" (Rom., 1812); Genelli
„Das Theater zu Athen" (Berl., 1818) ; Ch. Cameron „Bains Romains" (1772); Ponce „Descript.
des bains de Titus" (1787); Du Sommerard
„Thermos de Julien" (1835); Castell „Villas
of the ancient, illust." (Lond., 1728); Bianchini

BOU.

250

„Del palazo dei Cesari" (Ver., 1738); Adam
„Ruins of the Palace of Diocletian at Spoletro" (Lond., 1764); Routz „Recherch. sur
la maniere d'inhamer des anciens" (Poitiers,
1738); Millin „Descript. des tombes ddcouv.
PompOi" (Nap., 1813); Orioli „Del sepulcrali
edifizi de Etrusca" (Fies. 1826) en Overbeek
„pompon, seine Gebaude, Alterthilmer u.
Kunstwerke" (4e dr. Leipz. 1884).
Niet d. uitbreiding v. 't Christendom opent
zich voor d. kunst een nieuw tijdperk v.
glorie. Had tot dusverre 't menschdom zijn
scheppende gaven ten toon gespreid in trotsche
gewrochten, gewijd a. denkbeeldige hoogere
machten, of ter vereeuwiging v. menschen, 't
Christendom, na op hechte grondslagen bevestigd to zijn, wijdde d. kunst a. edeler duel; d.
kunst bij d. Heidenen, hoeveel schoons daarin
ook was uitgedrukt, kon d. graad v. volkomenheld niet bereiken, die a. 't Christendom was
voorbehouden. d. Heidensche kunst kon uit d.
aard der zaak niet d. uitdrukking zijn v. 't
verhevenste denkbeeld, omdat d. bron, waaruit
zij bare vormen putte, onzuiver was. Hoeveel
d. kunst a. een volkomener denkbeeld is verschuldigd, blijkt uit d. voortbrengselen v. 't
schoonste tijdperk der Christelijke kunst. d.
Heidensche en d. Christelijke kunst bezigden
beide stoffelijke middelen, doch bij gene dienden die tot voorstelling v. geheel materieelen
aard, bij deze tot voorstelling v. 't zuiver geestelijke. Bij 't Christelijk beginsel werd d. vorm
a. 't denkbeeld onderworpen, om zoo 't denkbeeld onder tastbare vormen tot 't onzienlijke
to verheffen, en hierin ligt d. bron harer meerdere volkomenheid boven al wat 't menschelijk
genie vroeger ooit had voortgebracht.
Vele eeuwen warden evenwel vereischt om
d. Christelijke kunst dat glansrijk standpunt
to doen bereiken en gelijk in alle kunst had
ook hier een trapsgewijze opklimming plaats.
Hare eerste schreden waren schroomvallig
en zelfs merkt men in d. eerste eeuwen een
zichtbaren afkeer op om 't stoffelijke met 't
geestelijke der kerk to vereenigen. 't Christendom erlangde zijn eerste uitbreiding gedurende 't verval der Rom., toen alom heerschende kunst; 't Heidendom had d. kunst in
vele opzichten misbruikt en tot onedele bedoelingen aangewend, niets was derhalve natuurlijker dan dat een zuiver geestelijke godsdienst, die zoo na door Heidensche dwalingen
omringd was, in 't begin harer wording en
ontwikkeling daartegen een dam stelde. Van
daar d. eenvoud in d. eerste Christelijke kerk
en d. afkeer v. versieringen en afbeeldingen.
Hoe meer men in d. middeleeuwen opklimt,
hoe meer 't symbolisme zich door vormen
tracht to openbaren, zich uitbreidt en veredelt tot a. 't schoone tijdperk der 13e eeuw,
't toppunt v. volkomenheid der Christelijke
kunst, om dan weder of to dalen, to verbasteren en eindelijk hare schoone en gewijde
uitingen to verwerpen, om plaats to waken
voor een vernieuwing of zoogen. wedergeboorte der Heidensche kunst.
't Eerste tijdperk der Christelijke kunst
vangt aan in d. 4e eeuw. Twee kennelijk v.
elk. ondersch. stijlen, d. Latijnsche en d. Byzantijnsche, openen dit tijdperk en worden
daarna gedurende een reeks v. eeuwen door
vele andere opgevolgd, die onder versch.
benamingen bekend waren, doch in d. laatsten
tijd bepaaldelijk vastgesteld en tot d. hoofdtype teruggebracht zijn. Behalve d. bouwstijl
der eerste Christenen in Rano, d. Latijnschen,
on d. nieuw-Griekschen of Byzantijnschen
stijl heeft men voorgesteld d. monumental°
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bouwkunst, blj d. Westersche volken in zwang
gedurende d. eerste helft der middeleeuwen,
Romaanschen stifi to noemen naar d. Romaansche of verbasterd Latijnsche taal, die gedurende dat ttjdsverloop gesproken werd.
Voor d. bouwkunst v. 't tweede gedeelte der
middeleeuwen heeft met d. naam v. Spitsbogenstifi aangenomen, een naam, die uit zich
zelf verstaanbaar is en boven d. minder juiste
benaming v. Gothischen de overhand verkregen heeft. Wij1 men intusschen heeft waargenomen, dat d. kerkgebouwen, die gesticht
zijn v. d. 4e tot d. lle eeuw, geheel gevolgd
waren naar d. Latijnsche basiliken v. Italic,
heeft men d. benaming Latijnschen stijl in
't algemeen voor dat tijdperk aangenomen
d. naam Romaansche stijl blijft dus v. kracht
voor d. monumenten der lle en 12e eeuw.
leder dozer stijlen heeft zijne tijdperken en
overgangsperioden en is derhalve in een aantal onderafdeelingen, die ieder een bijzonder
type hebben, verdeeld. Hierbij komt nog, dat
iedere Christelijke bouwstijl, een tijd lang
over een groot deal v. Europa verbreid, in
elken staat een a. d. landstreek eigen uitdrukking verkreeg, veroorzaakt door klimaat,
plaatselijke omgeving, bodem on beschikbare
bouwmaterialen. Behalve d. bovenstaande
zijn derhalve een aantal andere benamingen
v. bouwstijlen bekend, bijv. Merovingische,
Karlovingische, Lombardische, Normandische
on Anglo-Saksische stijl.
d. Latijnsche stijl ontwikkelde zich in Italic
onder d. rechtstroekschen invloed der Rom.
vormen. Er bestond to Rome een soort v.
constructie, waarvan de vorm en d. verdeeling voor d. behoeften der eerste Christelijke
vereenigingen zeer geschikt waren en wier
primitieve bestemming niet vijandig was tegen
d. nieuwe denkbeelden; dit waren d. Basiliken, oorspronkelijk Rom. gerechtshoven. Daze
gebouwen konden een groot aantal menschen
bevatten en . waren dus in overeenstemming
met d. behoefte der Christenen a. een afgesloten plaats, ten einde zich to kunnen vereenigen in 't gebed. d. Latijnsche Basiliken,
aanvankelijk gebouwd naar d. verdeeling der
Heidensche, bevatten een voorportaal (Nartex,)
en een schip, aan weerszijden begrensd door
een zijbeuk on achterwaarts eindigende met
een halfcirkelvormige absis. Later word deze
grondvorm gewijzigd door 't uitbreiden der
nartex, die vervangen werd door een open
plaats, omringd door portieken, terwijl 't schip
door vier rijen kolommen in vijf deelen ward
gesplitst. Een muur, evenwijdig met d. façade,
die a. 't einde v. 't schip was aangebracht en
in walks midden een groote boog werd uitgespaard, vormde achterwaarts een dwarsschip,
dat later meer uitbreiding verkreeg en met
d. absis een kruis vormde. Volgens Heidensch
gebruik bleef d. groote meerderheid des yolks
v. d. toegang tot 't inwendige des tempels
uitgesloten; d. dienst was daar uitwendig ;
daarom ward ook a. d. uitwendige versiering
v. 't gebouw d. meeste zorg besteed; bij d.
Christenen was dit juist 't tegenovergestelde:
d. godsdienstige plechtigheden geschiedden
in tegenwoordigheid v. al d. vergaderden en
dit is d. reden, waarom ook aanvankelijk d.
Basiliken 't eerst inwendig warden versierd.
Doze versieringen bestonden in d. kostbaarheid der bouwstof, kolommen v. marmer en
porphyr en fragmenten, v. Heidensche gebouwen afkomstig. Ook speelden d. mozalkwerken een voorn. rol, zoowel bij 't uit- als 't
inwendige v. 't gebouw en toegepast op d.
kolommen en pilasters, terwijl zelfs 't gewelf
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v. d. abRis en d. muurvlakten v. 't schip
daarmede prijkten. d. Zoldering v. 't schip der
kerk bestond uit een plat plafond, afgedeeld
door beschilderde ingediepte paneelen (caissons), of ook wel alleen uit d. houten bekapping, die in dat geval op gelijke wijze gebeeldhouwd en beschilderd werd. Hoewel d. eerste
Christelijke basiliken voor een groot deel uit
een vereeniging v. onsamenhangende fragmenten v. versch. Heidensche gebouwen be-stonden, onderling ongelijk, zoo wat betreft
d. materialen als d. kleur, vormen, proportion
en bewerking, spreidden zij echter door d.
eenvoud v. 't geheel en d. orde, die in d.
algemeene verdeeling heerschte, een aanzien
v. grootschheid en majesteit ten toon, die
men in die mate althans te vergeefs zoekt
in d. Rom. monumenten v. dat tijdstip of in
die, welke later, na d. wedergeboorte v. d.
Rom. stijl, in Radio en elders zijn opgericht.
Men raadplege voor d. Chr. catacomben:
Bosio „Roma sotterranea" (Rome, 1632); Per
ret „Les catacombes de Rome" (5 dln, Par.
1851—'56) en „Le Roma sotterranea cristiana"
(3 dln, Rome, 1869—'77); voor d. Basiliken:
Le Roy „Dissertat. sur l'histoire de la dispos.
et les formes differ. des temples Chret." (Paris,
1764); Nicola): „Della basilica di s. Paolo"
(Rom. 1815).
Gedurende d. ongunstige omstandigheden,
waarmede 't Westersche rijk te worstelen
had, genoot 't Oostersche rijk een buitengewone welvaart. Byzantium, waar Konstantijn
d. zetel v. zijn heerschappij gevestigd had,
werd 't middeipunt der Christelijke kunst.
Daar ontwikkelde zich dus spoedig een bouwstiji, die, hoewel zijn elementen a. d. Grieks.
en Rom. vormen ontleend werden, een geheel
eigendommelijk karakter verkreeg, geheel in
overeenstemming met d. Christelijke denkbeelden v. dien tijd, en die zich reeds bij zijn
ontstaan v. d. Lat. stijl geheel onderscheidde.
Deze bouwstijl, naar d. hoofdstad des rijks
Byzantijnsche stfil genoemd, bereikte onder d.
regeering v. keizer Justinianus zijn hoogste
volmaking en behield v. dat tijdstip of zijn
eigendommelijken stempel behoudens eenige
wijzigingen, die deze v. tijd t. tijd ondergii g.
d. Byzantijnsche school vindt men 't vgakomenst uitgedrukt in d. s. Sophia-kerk v. Konstantinopel (d. Aya Sophia) en dat prachtige
gebouw was 't voorbeeld, waarnaar gedurende
eeuwen d. Grieks. kerken werden gebouwd.
't Grondplan dezer kerken kenmerkt zich
door d. vorm v. een kruis, dat zich v. 't Lat.
kruis onderscheidt, door dat d. vier armen
onderling gelijk zijn. Een ander kenmerk zijn
de hoogst merkwaardige koepelgewelven, die
bij d. Byzantijnsche kerken volgens een geheel nieuw stelsel werden gebouwd; deze
rustten niet op een cylinder, gelijk tot dusverre gebruikelijk was, maar verrezen op d.
stoutste wijze omhoog. In 't midden v. 't gebouw was een uitgebreid vierkant, gevormd
door vier kolossale pilaren, die door vier
groote arcaden werden verbonden en alzoo
t gewelf moesten dragon; d. hoeken, ontstaande tuss. d. cirkelvormigen koepel on
't vierkant der arcaden, werden aangevuld
door kleinere gewelven, die 't aanzien hadden
haifcirkelvormige en buiten 't verticale
'vlak der arcaden uitspriEgende nissen. Hierdoor bestond tuss. dozen grooten koepel en
d. grondvlakte geen zich a. 't oog voordoende
onmiddellijke verbinding, gelijk in d. cylinderTormige gebouwen, maar verhief bij zich hoog
boven d. trotsche arcaden. d. Vier zijden v.
genoejnd vierkant, waarop d. Dom rustte,

BOU.

verlengden zich gelUkelijk en vormden alzoo
'I; Grieksche kruis. d. Voorste dezer vier armen, die elk een schip vormden, was voorafgegaan door een portiek of nartex; 't tegenovergestelde schip vormde 't heiligdom; terwijl
't voorste als 't achterste schip
begrensd was door twee zijgedeelten, waarvan
d. hoogte, door een galerij afgedeeld, bestemd
was voor d. vrouwen; en door deze vier aanvullingsdeelen werd teweeggebracht, dat d.
algemeene omvang v. 't plan weder een vierkant vormde. Doze geheele afwijking v. d.
Rom. en Grieks. stijl word door d. onderdeelen en d. versiering nog sterker gemaakt. 't
Kapiteel der kolommen ontving veeltijds d.
vorm v. een geknotte en met d. basis bovenwaarts gekeerde piramide en evenzoo vertoonen d. vlakten, geledingen en 't bladwerk
een niet minder duidelijke afwijking v. d.
Heidensche vormen.
d. Byzantijnsche stijl heeft een uitgebreiden
invloed geoefend op d. middeleeuwsche bouwstijlen in 't algemeen en vooral op d. Perzische, Arabische, Indische, Moorsche en
Russische monumenten. Men vindt dozen
te yens in ondersch. deelen v. ItaliO, waar
deze overgebracht werd tijdens d. heerschappij
der Oostersche keizers. Tot d. overschoone
voortbrengselen der Byzantijnsche school behooren daar d. hoofdkerk (s. Marcus) v. Venetia, d. kerk v. s. Vitalis to Ravenna, beneyens vele andere in ondersch. steden, die
tot 't Exarchaat v. Ravenna behoorden, en dus
ook op Sicilia.
d. Byzantijnsche 841 kenmerkt zich door
drie tijdperken: 't 10 s is dat v. Justinianus,
waartoe behoort d. hoofdkerk v. Konstantinopel, en loopt v. d. 4e tot d. 9e eeuw. In 't
2e tijdperk, loopende v. d. 9e tot d. 12e eeuw,
treft men voornamelijk een veelvuldiger aanwending v. koepels aan; hiertoe behoort d.
hoofdkerk v. VenetiO. Emdelijk onderscheidt
zich 't 3e tijdperk door een toepassing der
Byzantijnsche vormen op 't Lat. kruis en
door d. drie veelhoekige absiden, terwijl slechts
eon koepel zich boven d. overige deelen der
gebouwen v. dat tijdperk verheft. Verg. Salzenberg alt-christiiche Baudenkmal. i.
Konstantinopel" (Berl. 1859).
d. Romaansche st#1, ontsproten uit een vermenging v. d. Latijnsche en Byzantijnsche
vormen, toegepast op een vernieuwd maatschappelijk leven, ontwikkelde zich spoedig
on krachtig, geholpen door eon algemeene
beweging ter verlevendiging der kunst in d.
geheele Christenwereld. Allerwege werden,
voornamelijk in West-Europa, gedurende d.
loop der lie en 12e eeuw d. Christelijke gebouwen, die deels door 't gebrekkige hunner
eerste samenstelling, deels door d. gedurige
oorlogen verwoest waren, hernieuwd. Kerken,
kloosters en adellijke sloten en kasteelen verrezen alom of ontvingen een nieuw aanzijn.
Ten gevolge v. d. algemeen verbreide meening, dat in 't jaar 1000 d. wereld vergaan zou,
was d. beoefening der kunst geruimen tijd
verzwakt en was de zorg voor d. gebouwen
meestal a. Grieksche kunstenaars opgedragen;
doch v. 't oogenbiik, dat bij d. volken d.
overtuiging hunner dwaling was bevestigd,
ving er voor d. kunsten een nieuw leven
aan on als met een tooverslag werkten
versch. oorzaken made om d. kunst op to
voeren on tot volmaking voor to bereiden;
tot deze oorzaken behoorden voorn. d. invloed
der geestelijkheid, d. bijzonderheid, dat d.
kunsten in 't innerlijke v. 't kloosterleven
werden beoefend, en d. opkomst v. d. orde
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der vrjjmetselaars en d. Bauhutten, die door
onderlinge gemeenschap zekere geIijkheid v.
wetten en kunstregelen invoerden, terwijl
eindelijk d. talrijke bedevaarten en kruistochten naar 't Oosten hiertoe ook niet weinig bijdroegen. d. Romaansche bouwstijl bereidde d. kunst voor tot 't hooge standpunt,
dat zij weldra bereikte; hare constructi6n
en versieringen ontvingen gedurende d. 11e
en 't begin der 12e eeuw een gedurig vooruitgaande ontwikkeling, een steeds grootere
afwijking v. d. Lat. vormen, een meer verheven aanzien, doch vooral gedurende 't
tweede deel der 12e eeuw ward deze voortreffelijkheid volkomen; dit was 't tijdperk
v. overgang tot el. spitsbogenstijl. d. Kolommen, waarvan d. vorm oorspronkelijk cirkelvormig was, warden op ondersch. wijze vervormd tot meer sierlijke pilaren, uit wier
bundels bovenwaarts grootsche on kunstige
gewelven voortsproten; 't Christelijk symbolisme breidde zich krachtig uit en schonk d.
vormen een zuiver geestelijk karakter, geest
en poezie, al 'twelk gedurende d. ontwikkeling
v. d. spitsbogenstijl tot volmaking kwam.
d. Romaansche kerkgebouwen zijn krachtig,
strong en tevens sierlijk, rijk, doch zonder
overlading. Hun grondplan is in 't algemeen
't Lat. kruis, dat echter op ondersch. wijze
is toegepast. Bij een groot deel der kerkgebouwen v. dat tijdperk vindt men 't middelschip voorafgegaan door een schoon portaal,
gevormd door een bundel rijk en smaakvol
versierde bogen, die op een vereeniging v.
kolommen, stijlen on pilasters rusten, en welk
portaal meestal op versch. wijzen door klokkentorens begrensd of vergezeld is. 't Middelschip was op versch. wijzen begrensd door
abeuken, die gezamenlijk in 't dwarsschip
(transsept) uitliepen, terwijl 't gebouw achterwaarts met een absis eindigde, die in vele
gevallen door versch. kapellen omringd was.
d. Vorm dozer deelen verschilt echter bij d.
meeste der Romaansche kerken naar gelang
der geringere of grootere uitgebreidheid en
rijkdom v. 't gebouw. d. Schoonste voortbrengselen dozer bouworde, waarin men 't
rijke portaal, d. trotsche hoofdtoren boven 't
middelschip en d. vereenigingen der kapellen
a. d. absis gezamenlijk aantreft, hebben in
verband met d. eigenaardige versiering der
onderdeelen en d. algemeenen piramidalen
hoofdvorm v. 't geheel een indrukwekkend
en verheven aanzien en zijn d. onwraakbare
getuigen v. een diepzinnig en godsdienstig
schoonheidsgevoel. Verg. H. Ottes „Geschichte
der deutsche Baukunst" (Leipz. 1861—'74).
Nu volgt 't tijdvak v. d. Spitsbogenstijl. Nergens ziet men d. invloed, dien d. godsdienst
op d. kunst oefent, duideii
jker en krachtiger
dan in d. monumenten der 13e en 14e eeuw,
d. verhevenste scheppingen, die 't menschelijk
genie immer te voorschijn riep. Toen openbaarde zich d. godsdienstige geestdrift en een
onwrikbaar geloof, ontvlamd door d. Christelijke leer, omhuld door mystieke elementen,
in d. kerkelijke conventioneele vormen, waardoor d. Christelijke kunst d. hoogen trap v.
verheven majesteit bereikte, die heden onze
diepe bewondering wekt. 't Geestelijk karakter, op bewonderenswaardige wijze vereenigd
met d. zuiverste regelen der constructieleer,
vormde dat schoone bouwkundig ideaal, waardoor d. middeleeuwsche cathedraal een zoo
voortreffelijke stoffelijke uiting was v. 't godsdienstige karakter dier tijden.
d. Bouwmeesters der 13e eeuw vonden in d.
Romaansche elementen een geheel onder d.
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geest der Christelijke kerk gevormdm bouwBAP. Daze bleef alzoo voortduren, doch verwisselde een zijner hoofdvormen, d. rondboog,
tegen een niouw element, den statigen en volkomen op d. Christelijke kunst toepasselijken
puntboog. Uitgezonderd dezen grondvorm
vindt men in d. 13e eeuw geen enkel element,
dat niet aangetroffen wordt in d. monumenten
v. d. Romaansche periode. d. Facades, meestal
in drie deelen gesplitst, met hare beide torenspitsen en cirkelvormig middenvenster boven
't voorportaal, 't kruisvormig plan, d. piramidale klokkentoren boven 't transsept, d. kapellen rondom d. absis, d. door kleine kolommen afgedeelde vensterramen,d.trotsche kruisgewelven, dit alles behoort tot d. Romaanschen stijl; doch 't kerkgebouw ondergaat een
gedaanteverwisseling door d. uitbreiding, vermenigvuldiging en volmaking der samenstellende deelen, alles in verband met d. overheerschenden spitsboog. 't Schip en 't heiligdom verwijden zich, d. gewelven bereiken
een ongekende en mdrukwekkende hoogto,
d. zware Romaansche kolommen maken plaats
voor d. rijzige en sierlijke pijlers, d. hooge
en smalls openingen v. d. puntboog, kettingsgewijs op en naast elk., op ondersch. wijzen en
tot in d. kleinste onderverdeelingen toegepast,
verhoogen 't geheel; d. klokkentorens met hun
fijne spitsen gaan opwaarts tot a. d. wolken.
d. Kunstenaars verwijderen zich nog meer
v. d. antieke overleveringen; in plaats v.
hun versiering to putten uit d. Lat. of Byzantipsche kunst ontleenen zij die onder gewijzigde vormen a. d. vormen v. 't plantenrijk
v. hun vaderland. d. Geledingen, v. d. Grieksche kunst afkomstig, verdwijnen thans grootendeels en alles to zamen vormt 't verticale
stelsel, dat zich ten hemel verheft en dat ten
doel had, door geestelijk symbolische teekenen
alom d. glorie en verheerlijking v. d. Drieeenigen God en 't Kruis der verlossing to verkondigen.
d. Spitsbogenstijl heeft drie tijdvakken gehad, die v. elk. kennelijk onderscheiden zijn
door d. aard en d. graad v. eenvoudigheid der
versieringen en door 't verschil in d. vormen
der samenstellende deelen. leder dozer tijdvakken beslaat nagenoeg een eeuw, zoodat
men spreekt v. d. stijl der 13e, 14e en 15e
eeuw; door d. kenmerkende eigenschappen,
die ieder dezer perioden bezit, kan men met
eon oogopslag d. ouderdom v. spitsbogenbouwwerk bepalen.
't Eerste tijdvak of d. 13e eeuw kenmerkt
zich door zijn reinen en verheven eenvoud:
d. boog is zeer rijzig of spits en alle vormen
hebben een strengheid, die a. d. monumenten
v. dat tijdvak d. hoogsten trap v. majesteit
schenkt. d. Stijl der tweeds periode is sierlijker, meer voltooid in hare uitvoering; d.
spitsbogenstijl bereikte in d 14e eeuw zijn
volmaking en verbindt grootschheid en majesteit met sierlijkheid en rijkdom, doch om
tot deze volkomenheid te geraken wordt gebruik gemaakt v. vormen, waarvan 't misbruik dezen Stijl weldra geleidt tot achteruitgang; men kan overigens zeggen, dat in dit
tijdvak d. Christelijke kunst volkomen is ontwikkeld en niets meer bevat, dat 't verledene
in 't geheugen terugroept. d. Boog is minder
rijzig dan tijdens d. voorgaande periode en
bepaalt zich door d. gelijkzijdigen driehoek,
om welken d. boog beschreven is. Men heeft
a. dit tijdvak naar d. aard d. versiering d,
naam v. schitterend (Rayonnant) gegeven. 't
Derde tijdvak is 't verval v. d. spitsbogenstijl. Gedurende d. loop der 15e eeuw verliest
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d. Christelijke kunst haar symbolisch, verheyen en ernstig karakter; d. wonderen der 13e
en 14e eeuw schijnen niet meer to voldoen
a. d. toenemende zucht naar overlading, die
dit tijdvak kenschetst; d. onderdeelen worden
bedekt met blad-, bloem- en tandwerken; d.
opengewerkte naalden en spitsen, d. gebroken
lijnen, d. veelhoekige geledingen, d. met loofwork versierde arcaden, waarvan d. boog gedrukt is of d. vorm eener accolade verkrijgt,
dit alles, waaronder d. verticale lijnen verloren gaan, geeft a. 't geheel 't aanzien v. een
prachtig kantwerk, dat, hoewel op zich zelf
in vele opzichten hoogst boeiend en bevallig,
echter a. d. monumenten hunne hoogste waarde,
't zoo bij uitnemendheid geestelijk karakter
der voorgaande tijdvakken, ontneemt. Men
bestempelt deze periode ook met d. naam v.
vlammenden spitsbogenstijl (flamboyant) naar
d. mengeling v. beurtelings concaaf en convex
gebogen figuren, in een punt eindigende, die
vooral in d. vensterramen voorkomt. Versch.
groote kerkgebouwen, aangelegd in d. eerste
jaren der 13e eeuw, waren op 't einde dier eeuw
niet voltooid, waarvan 't gevolg is, dat men
zeldzaam een cathedraal aantreft, waarvan d.
stijl in alle deelen des gebouws gelijk is. Dit
is 't geval met vele schoone domkerken, zooals met die v. Keulen, Weenen, Straatsburg,
Antwerpen en Reims. Sommige dezer schoone
gebouwen werden gedurende 't tweede tijdyak voltooid, andere verkregen in lateren
tijd aanvoegsels, die v. d. primitieve gedeelten
duidelijk worden onderscheiden.
d. Overige monumenten der middeleeuwen
volgden made d. afwisselenden overgang der
drie groote tijdvakken. d. Adellijke sloten en
kasteelen, oorspronkelijk een navolging der
Romeinsche versterkingen, waren gedurende
't Romaansche tijdperk in groote menigte verrezen. Gedurende d. 14e on 15e eeuw namen
deze verblijven der aanzienitiken, vooral wat
't inwendige betreft, zeer in pracht on weelde
toe. Dezelfde toeneming v. weelde merkt men
op in d. kloosters, in d. openbare gebouwen
en d. woningen der burgers, hoewel die bangen tijd uit hout werden gebouwd. d. Prachtige stadhuizen on gerechtshoven, uitvloeisels
v. d. toenemende macht der steden, dagteekenen inzonderheid uit de 15e eeuw en vertoonen dus d. rijkdom der versieringen v. d.
derde periode. Zeer groot is 't aantal boekon,
die over d. voortbrengselen der middeleeuwsche architectuur handelen. Zoo bestaan er
d. algemeene werken: Mellinger door
selen v. d. spitsbogenstijl", vert. door De Vries
(Amst. 1871) on Schnaase „Gesch. d. bildenden
Kiinste" (2e dr. Diisseld. 1861—'74); voor
Duitschland: D. Quaglio Denkmaler d. Bauk.
d. Mittelalt. im Baiern" (Numb. 1816); G.
Moller „Denkmaler d. Deutsch. Bauk."; Moller „Mon. de l'archit. Allem." (Ebd. 1825—'30,
met Fr. en Hoogd. tekst); Ring „Vues pitt.
des vieux chateaux d'Allem." (Stuttg. 1829);
G. Moller „Boit. zur Kermtniss der Deutsch.
Bauk. d. Mittelalters" (1831) ; S. Boisseree
„Mon. d'arch. du VIIe jusqu'au XIIIe siècle
sur les bords du Rhin" (Elb. 1830); Whewell
Arch. notes on German churches" (1835). Voor
Frankrijk: Viollet be Duc „Diction. de Parchitecture franc." (10 dln, Par. 1854—'59); De
Caumont „Essai s. Parch. religieuse au M.
age" (Caen, 1825); P. Merimee „Essai sur
l'archit. religieuse d. M. age particul. en
France" (1838); J. Oudin „Manuel d'archeol.
relig. civile et milit." (Fontainebl. 1841); Ch.
Wild „Twelve select exemples of the ecclesiastical archit. of the middle ages, chiefly
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in France" (Lond.); J. J. Bourrassee „Les
Cathedrales de France" (Tours, 1843); W hittington „Historical survey of the ecclesiast.
antiq. a France" (2e edit. 1824); Chapuy et
de Jolimont „Hist. des Cathedr. de France"
(Paris); S. T. Jolimont „Mon. de la Normandie"
(Paris, 1820); Pugin „Engraved specim. of the
arch. antiq. of Normandy" (Lond., 1831). Voor
Engeland : J. Carter The ancient archit. of
England" (Lond. 1795-1816, 2 vol.); J. Lingard
„The antiq. of the Anglo-saxon church" (1810);
J. Storer „Ancient reliq. or delineat. of monastic, castellated and domestic archit." (1812);
Brithon „The cathedral antiq. of England"
(Lond. 1814); Mackensie and Pugin „Specimen
of Gothic archit." (Lond. 1816); John Britton
„Chron. and hist. illust. of the ancient Archit.
of Gr. Br." (1820); Pugin „Specimen of Gothic
archit. selected from various ancient edifices
in England" (1821) ; Carter „Specimens of
Gothic archit. compris. in 120 views" (Lond.
1824) ; J. Wilson „Exemples of Gothic archit.
consist. of a series of plans and elevat. sections" (1830); Dallavay „Observ. on Engl.
archit." (1834) ; T. Rickman „An attempt to
discriminate the styles of archit. in England,
from the conquest to the reformation" (Lond.,
1835). Voor Itali6 : S. Taylor en D. Cresy „Archit.
of the middle-ages in Italy" (Lond., 1829);
S. Quintino „Dell' archit. durante la dominazione Longobarda" (Brest., 1829).
Opmerkelijk is 't overwicht, dat d. Byzantijnsche architectuur op d. bouwstijlen der
middeleeuwen heeft uitgeoefend. Haar bijzondere invloed op d. overige Christelijke stijlen
is boven allen twijfel, maar v. nog uitgebreider omvang was die invloed op d. Kunstwerken
der Mohammedaansche volken. Met ongelootlijke
snelheid breidden d. Arabieren hun godsdienst
on gebied uit en met deze uitgestrekte veroveringen werden ook d. door hen aangenomen
Byzantijnsche elementen alom verbreid.
Reeds vOOr Mohammed vonden d. Byzantijnsche bouwmeesters bij d. Perzische koningen uit d. dynastie der Sassaniden bescherming en zij brachten daar hun stelsel v. arcaden en koepels over. Perzie bezat in dien
tijd een nationals architectuur, 'tgeen door
eenige overblijfselen bewezen wordt; een vereeniging dezer oorspronkelijke Nieuw-Perzische vormen met d. Byzantijnsche elementen
vormde daar een nieuwen stijl, die zich later
onder d. Mohammedaansche leerstellingen ontwikkelde.
Daze Perzische on Byzantijnsche vormen
waren d. bronnen, waaraan sedert dien tijd d.
volgelingen v. Mohammed hun bouwstijl ontleenden, dien zij naar al d. streken, die zij a. hun
gezag onderwierpen, overvoerden, en zoo ziet
men 't eerst bij d. Arabieren en later, toen
't Kalifaat in versch. onafhankelijke staten
verdeeld ward of nieuwe stammen een groot
deal v. Azi6 overweldigden, bij d. Fatimiden,
Seldsjoekken, Ottomanen, Mooren en Mongolen steeds d. door d. Islam gewijde en toegepaste Byzantijnsche vormen d. overhand
behouden. d. Mohammedaansche leer godoogde
echter niet d. voorstelling v. bezielde wezens; cut gaf een andere richting a. 't decoratieve deal der monumenten, want d. Arabische
verbeeldingskracht moist die leemte aan to
vullen door d. toepassing der blad-, bloem- en
kristalvormen en d. tallooze versch. v. strikwerken, waarmede alle onderdeelen werden
overdekt. d. Buitensporige Oostersche weelde,
d. ongelooflijke pracht der paleizen v. Samarkand en Ispahan, waarin d. aanzienlijken zich
een voorsmaak v. 't Paradtjs trachtten to be-
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reiden, gevoegd bij d. omstandigheid, dat d.
belijders v. d. Islam vele afzonderlijke staten
uitmaakten en d. kunst bij iederen volksstam
gewijzigd werd naar d. bijzondere richting
zljner verbeeldingskracht, maakt 't duidelijk
wat d. oorzaken zijn v. d. versch. toepassing
der Byzantijnsche bouwkunst in Klein-Azi1,
Syrie, Palestina, Perzi6, Indict, Egypte, NoordAfrika en ged. 't Moorsche tijdperk in Spanje en.
d. Byzantijnsche boog, die, oorspronkelijk v. d. Romeinsche afkomstig, een halven
cirkel vormde, is door d. Mohammedaansche
volken op versch. wijzen veranderd, d. meest
heerschende wijzen zijn d. boog in d. vorm v.
een hoefijzer, voorn. geliefd bij d. Mooren in
Spanje en daar op vele manieren toegepast en
festonsgewijze uitgesneden, en d. spitsboog,
voorn. in d. vorm eener accolade, die veelvuldig aangewend is en in Hindoestan zeer vroeg
wordt aangetroffen. d. Mohammedaansche
kunst, die gedurende d. middeleeuwen een
onnoemlijk aantal monumenten heeft voortgebracht, is tot heden zeer onvolledig bekend.
Onze kennis v. deze architectuur bepaalt zich
grootendeels tot berichten en mededeelingen
v. reizigers. Men weet, dat d. Perzische en
Indische vorsten een menigte moske6n en
paleizen hebben gebouwd v. een weergalooze
pracht. In India dragen vele moskeen in enkele
deelen hunner versiering sporen v. d. oudIndischen of Brahmaanschen smaak.
Alleen d. Arabische architectuur in Spanje
is nauwkeuriger bekend. Onder d. schoone
kunstwerken der Mooren zijn vooral d. moskee
v. Cordova om hare uitgebreidheid en d.
rijkdom, waarmede d. festonsgewijze arca den
der talrijke lanen v. kolommen zijn versierd,
benevens d. prachtige kasteelen v. Sevilla en.
Granada (Alcazar en Alhambra) 't meest vermaard. Dit laatste paleis bevat een groote
verscheidenheid v. prachtige zalen en open
plaatsen, waarvan d. wanden, plafonds en
gewelven kostbaar en met Oostersche verbeeldingskracht door tallooze gebeitelde en
geschilderde versieringen zijn overladen. Uit
een aesthetisch oogpunt mag men niet ontkennen, dat 't inwendige dezer schoone paleizen, die, v. d. grond tot d. zolderingen met
versieringen overdekt, geen voldoende rustpunten a. 't oog schenken, d. geest v. overdrijving der Moorsche decoratie aantoont,
hoewel overigens deze monumenten geheel
in overeenstemming waren met d. fantasie
en 't ridderlijk leven v. dit belangwekkend
yolk. Men kan hierover naslaan : Girault de
Prangey „Essai sur l'archit. des Arabes et des
Maures en Espagne" (Paris, 1841); Villa Amil
y Escosuna „Espaiia artistice y monumentel"
(Madrid, 1842—'59); Swinburne „Travels through
Spain in which several monum. of Roman
and Moorish archit." (Lond., 1779); Murphy
„Arabian antiq. of Spain". In Italie, 't vaderland v. d. rondboog, heeft d. spitsbogenstijl
nooit ingang kunnen vinden; gedurende d.
middeleeuwen bleven daar steeds eenige antieke overlevering en in aanzien en eindelijk
keerden d. Italianen geheel tot d. Romeinsche
vormen terug. In 't begin der 15e eeuw ontwaakte daar d. smaak voor 't antiek, waarvan
men nog hier en daar d. overblijfselen voor
oogen had, op d. levendigste wijze. Brunelleschi Orcagna, Alberti waren d. bouwmeesters, die a. deze herleving, waaraan men later
zeer oneigenaardig d. naam „wedergeboorte
der klassieke kunst" gegeven heeft, een eersten
doch krachtigen stoot gaven. Sedert dien tijd
ging men op d. nieuw ingeslagen weg onafgebroken voort en bestudeerde men allerwegen
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d. overblijfselen der oude bouworden op Italiaanschen bodem. In d. 15e en 't begin der
16e eeuw ziet men alom d. groote bouwmeesters v. dien tijd d. nieuw verrezen stijl
toepassen op d. talrijke gebouwen, die nog
thans d. architectonischen kunstroem v. Italig 1
uitmaken,d.vjforshmenwdar
vroegere rechten, doch, hoewel men d. elementen v. d. antieken stijl bezigde, volgde
men, noch in hoofdvorm, noch in schikking,,;
d. antieke monumenten zelf en hierin ligt'
voornamelijk 't verschil tuns. d. Rom. kunst
en d. Renaissance. d. Behoeften waren te zeer
v. d. vroegere afwijkend en derhalve kon d.
Renaissance slechts een toepassing, geenszins
een volkomen wedergeboorte der Rom. vormen.
zijn. Vele schoone gebouwen zijn er echter,
waarin d. bouwmeesters d. zuiveren geest v.
d. klassieken stijl met min of meer gelukkige.
uitkomst teruggaven, totdat Michel Angelo
zich een grondvorm koos, v. dien zijner voorgangers en inzonderheid v. d. waren antieken
stijl afwijkend, en daardoor 't rein gaf tot d.
architectonische verbasteringen, die d. zuivere
kunst in Itali6 en later in geheel Europa ten
val brachten. Frankrijk was d. poort, waardoor
d. nieuwe richting uit Itali6 zich over Europa
verbreidde. In 't begin der The eeuw verdrong
daar d. Renaissance binnen korten tijd d. meer
verheven vormen v. d. spitsbogenstijl. Aanvankelijk vervingen alleen d. antieke elementen, d. geledingen en versieringen der Renaissance die v. d. spitsbogenstijl. Een verbinding
v. 't middeleeuwsche stelsel voor d. hooldvorm
met genoemde fragmenten v. d. antieken stijl
vormde weldra een geheel eigenaardigen bouwstijl, een soort v. transitie vol poezie, waarbij
men getrouw bleef a. d. eigenschappen, gevorderd door d. gebruiken des tijds en door
't klimaat. Zij was derhalve een vrije en juiste
toepassing, die verre verkieslijk was boven
d. onberaden navolging v. 't antiek, waarin
men later verviel. Vele schoone voortbrengselen is men a. dat tijdperk der Renaissance
in Frankrijk en in d. landen, waar zij zich
daarna verbreidde, verschuldigd. Ook in ons
Vaderland heeft men daaraan belangrijke gewrochten te danken, op oordeelkundige en
ongekunstelde wijze op 't hoofdbestanddeel
onzer nationale bouwmaterialen, d. baksteen,
toegepast, die men rekent tot d. schoonste
te behooren v. 't weinige, dat wij v. schoone
architectuur bezitten. Tot staving daarvan kan
men wijzen op 't stadhuis te 's Gravenhage,
dat te Middelburg en d. hal te Haarlem, terwiji
d. burgerwoonhuizen uit dien tijd mode v. d.
eigenaardige toepassing en v. d. hoogen graad
v. kunstzin onzer voorouders pleiten.
Godurende d. 17e eeuw verliest d. zoogen.
Renaissance 't eigenaardig en toegepast karakter, dat zij in 't voorgaande tijdperk bezat;
doch ook nog toen richtte men gebouwen op,
die niet ontbloot waren v. zekeren monumentalen vorm. 't Stadhuis (thans kon. paleis) te
Amsterdam behoort tot d. beste voortbrengselen en vertegenwoordigt vrij wel d. geest
v. dat tijdperk. Doch in d. loop der 18e eeuw
verviel d. kunst alom tot diepe verbastering
en buitensporigheden. Dit is 't tijdperk v. (1..'
rocaillestijl of zoogen. Rococo, waardigen tijdgenoot der poederpruiken en hoepelrokken.
Later keerde men terug tot d. beoefening der
oorspronkelijk Grieks. en Rom. vormen, doch_
verviel daarbij in een nieuwe dwaling door
niet oordeelkundig toe to passen, gelijk in
d. 17e eeuw, maar slaafs na to volgen. Men
verzuimde d. vormen in verband to brengen
met d. behoeften, die door d. tljdgeest, d. ge-
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bruiken, 't klimaat en d. godsdienst ontstaan.
Men bracht d. monumentale vormen der architectuur terug tot d. Born. of Grieks. tempel,
doch verminkt en misvormd. Hetzij men een
kerk of een paleis , een gerechtshof of een
beurs, een raadhuis of een schouwburg to
bouwen had, d. Grieksche tempel moest d.
vorm zijn voor dat alles; men begreep niet,
dat alleen onder d. helderen, warmen hemel
v. Griekenland en Rant; een Grieksch gebouw
op zijne plaats is. In die oorden met reusachtige afmetingen tot stand gebracht, met
schitterende kleuren beschilderd, omringd met
talrijke standbeelden en to midden v. d. plechtigheden v. 't Heidensche veelgodendom, deed
't tempelgebouw een betooverende uitvy erking,
doch bij dien zelfden bouwstijl, ontdaan v.
al wat daaraan waarlijk luister bijzette, overgebracht na een tijdsverloop v. 2000 jaar to
midden v. andere omgeving, denkbeelden en
zeden, to midden v. 't Christendom en daarbij
in een noordelijk klimaat, waar zes maanden
sneeuw en regen onvermijdelijk eon hoog
dak eischen, wordt d. geheele samenhang
der eigenaardige klassieke elementen verbroken en onder deze omstandigheden kan een
Grieksch gebouw slechts een wanstaltig aanzien hebben. Voor 't tijdperk der Renaissance
kan men raadplegen: Knapp et Gutenshon
„Collect. des mon. et decorat. d'archit. de Rome
aux XVe et XVIe Siecles" (Rome, 1826; d.
tekst is Fr. en Hoogd.); L. Venuti „Descriz.
topogr. ed istor. di Roma mod." (Rome, 1767);
Goetghebuer „Choix de mon. edifices et maisons les plus remarq. des Pays-Bas" (Gand.
1827); Burckhardt „Die Renaissance in Italien"
(Stuttg. 1868) en Liibke „Geschichte d. dents.
Renaissance" (Stuttg. 1875).
Aangaande d. uiting der kunst in d. tegenw.
tijd moat geconstateerd worden, dat d. 19e eeuw
geen eigendommelijken bouwstijl bezit. Men
bestudeert wetenschappelijk al d. bestaande
vormen, doch men is er niet toe gekomen
daaruit een stijl to ontwerpen, die bij elke
giatie in verband met d. geest1 haar bijzonder
eigen, als eon bijzondere uiting v. d. kunst
der 19e eeuw kan worden beschouwd.
Frankrijk hecht zich voor 't oogenblik
nog hoofdzakelijk a. d. Romeinsche vormen,
Duitschland helt meer tot d. Grieksche over;
doch alom doet d. ontwikkeling der industrie
haren invloed gevoelen en deze schijnt a. d.
ibouwkunst, in verband met d. verbreiding v.
d. kennis der oude bouwstijlen en onder d.
voorlichting v. geleerden en kunstenaars, een
nieuw tijdperk to bereiden, waarin men, als
weleer, d. regelen der kunst zal huldigen. In
dit opzicht zijn goede voorteekenen waar to
nemen. Bij d. toeneming der bevolking v. d.
groote steden, die sedert 't midden der 19e
eeuw zich stark openbaarde, verkregen d.
nieuwe wijken door 't gemis v. architectonische
leiding een doodsch, eentonig, kazerneachtig
karakter; en d. openb. gebouwen v. dit tijdperk hebben met hun platte lijsten vrij wel
aanzien v. doode steenstapelingen; hierin
is vooral na d. Fransch-Duitschen oorlog,
sinds welken tijd versch. Duitsche steden,
inzonderheid Berlijn, zich snel uitbreidden,
zichtbare verbetering gekomen; d. aanwending v. steen v. versch. kleur, vrijere vormen,
groote ramen met spiegelruiten, 't aanbrengen
v. doeltreffende indiepingen en uitbouwingen,
gevoegd bij d. aanleg v. ruime pleinen en
squares en een passende omgeving v. openbare gebouwen, geven a. d. nieuwe steden of
buurten een levendiger, aesthetischer aanzien
dan to voren. Bovenal brengt 't vermeerderd
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gebruik v. glas on ijzer in d. nieuwere bouwwerken een gewichtige verandering. Toen in
1851 to Londen d. eerste wereldtentoonstelling
zou worden gehouden on men voor d. vraag
stond, welke vorm 't verkieslijkst was voor
d. daartoe noodige gebouwen, kwam J. PAXTON,
die tuinbouwkundige was, op d. gedachte d.
bouw v. een serre : ijzerbogen met glas-bedekking, hiertoe aan to bevelen en, toen 't in dozen
geest opgetrokken tentoonstellingsgebouw, eon
tongewelf v. glas en ijzer met een transsept en op 't kruispunt een koepel, alles v.
dezelfde constructie, ieders verwachting overtrof, ward doze wijs v. samenstellen niet
alleen op tentoonstellingsgebouwen, maar ook
op beursgebouwen, spoorwegstations, postkantoren en overdekte markten toegepast. In
stoutheid v. boogspanning staan in dit opzicht
d. bekapping v. 't s. Pancras-station to London
on die v. 't over 't geheel voortreffelijk geordonneerde stationsgebouw to Frankfort a. d. Main
bovenaan. Ook in d. bouw der woonhuizen
wordt sedert dien tijd 't ijzer meer gebruikt;
smalle ijzeren balken vervangen d. oude zware
eikenhouten balkgevaarten, ijzeren trappen
verminderen 't brandgevaar on lifts, door
hydraulische person bewogen, maken 't bereiken der bovenverdiepingen gemakkelijk. d.
Bruggenbouw, vroeger door 't gobruik v. hout
on steen binnen zekere grenzen beperkt, noemt
sedert d. ijzerconstructie daarop wordt toegepast een al 't vroegere overtreffende vlucht
on zeker is d. overbrugging v. d. Forth bij
Edinburg, in 1889 voltooid, hoe ontzaglijk ook,
nog niet 't laatste woord, door d. ijzerstructuur
in d. 19e eeuw gesproken. Hoe snel, solide
en reusachtig, zij 't ook niet aesthetisch, met
enkel ijzer kan worden gebouwd, heeft d.
in 1889 opgerichte, 306 M. hooge, zoogen.
Eiffeltoren to Parijs bewezen. Wat d. bouwkunst tegen 't eind der 19e eeuw vermocht,
getuigen d. bankpaleizen en 17 verdiepingen
hooge hotels in New-York en Chicago, d.
fantastische paleizen on gebouwen voor kunstverzamelin.gen, door d. koningen v. Beieren
in en bij Munchen gesticht, 't universiteitsgebouw to Weenen, met een merkwaardigen
koepel, 't operagebouw to Parijs, d. kon.
schouwburg to Dresden on die to Berlijn en
d. voltooiing v. d. Dom to Keulen.
Bouwval (Ruins) noemt men d. overblijfselen v. bouwgewrochten nit vroegeren tijd.
Uit d. vorm v. d. grondslagen, d. aard der gebruikte materialen en d. bouwstijl der bewaard
gebleven deelen weten d. archaeologen niet
alleen d. tijd, 't doel on d. naam v. 't monument op to sporon, maar 't vaak in d. oorspronkelijken vorm to schetsen of zelfs to doen
restaureeren. Vele ruinen verhoogen 't romantische, 't schilderachtige v. een landschap. Dit
is inzonderheid 't geval met d. ru'inen, die men
op zooveel bergtoppen langs d. Rijn on in
Z.-Duitschland aantreft. Doze zijn voor 't meerendeel overblijfsels v. sloten v. roofridders,
die in d. donkersten tijd der middeleeuwen
op moeilijk to bereiken punten d. verblijven
bouwden, die tegen d. toenmalige belegeringskunst bestand waren, en waaruit zij tollen
hieven v. d. voorbijvarende schepen of schatting eischten — of bij weigering plundering bedreven a. d. kooplieden, die zij uit hun roofnest door 't dal of over d. vlakte zagen trekken. Keizer MAXIMILIAAN is in 't begin der
16e eeuw de eerste geweest, die door een
stelselmatige vernieling der roofsloten een eind
a. dozen gruwel gemaakt heeft. d. Meeste bouwvallen in Z.- en W.-Duitschland dagteekenen
v. dien tijd.

BOV.

256

Bovadilla (FRANCESCO DE) werd in 1500
door Ferdinand en Isabella naar s. Domingo
(Hispaniola of Haiti) gezonden, om te onderzoeken of d. beschuldigingen, door benijders
tegen COLUMBUS ingebracht, gegrond waren,
en, zoo ze waar bleken te zijn, d. grooten
ontdekker af te zetten en zelf 't stadhouderschap te aanvaarden. BOVADILLA list zonder
onderzoek 't huis v. COLUMBUS omsingelen
en zond d. vinder v. een nieuw werelddeel,
in ketenen geklonken, naar Spanje. Hier bewees COLUMBUS zoo volkomen zijn onschuld,
dat OVANDO als stadhouder naar s. Domingo
gezonden word om BOVADILLA op Ain beurt
gevangen to nemen en ter verantwoording
naar Spanje to zenden. 't Schip, waarop
BOVADILLA overgevoerd werd, verging echter
in Juni 1502 on hij kwam daarbij om 't leven.
Boven-Karspel is eon gemeente met
1400 inw., een kwartier gaans t. W. v. Enkbuizen, 16 KM. t. N.-0. v. Hoorn. Er is een
station v. d. spoorw. Enkhuizen—HoornZaandam.
Boven.kruier heat een wind- (gewoonlijk
houtzaag-) molen, waarvan alleen d. kap
naar d. wind gedraaid wordt, in tegenstelling
v. een paltrok, die in zijn geheel op 't onderstel kan worden rondbewogen.
Bovenloop heet 't gedeelte eener rivier
V. zijn oorsprong tot d. laatsten waterval. d.
Bovenloop kenmerkt zich door een kronkelenden weg, d. opneming v. bronnen, beken
en snelvlietende zijrivieren, watervallen, een
onstuimige snelheid on in veel gevallen door
d. vorming v. bergmeren, die bij weinig oppervlakte vaak een aanmerkelijke diepte hebben,
't troebele water tijd geven d. zwaarste meegevoerde stollen te doen bezinken en d. snelheid v. d. loop to matigen.
Bovenmeer (LAKE SUPERIOR) heet 't grootste v. d. vijf Canadasche meren en v. die v. geheel Amerika; 't ligt tuss. Canada en d. Vereen.
Staten v. 47° t. 49° N.B. en v. 286° t. 293°
O.L. v. Ferro. 't Heeft een lengte v. 't 0. n. 't
W. v. 78 geogr. mij1; d. grootste breedte v. 't
N. n. 't Z. is ruim 40 geogr.mij1 en op sommige
plaatsen is 't 300 M. diep. Meer dan dertig
rivieren storten er 't water in uit. Aan d.
Z.-oever wordt gedegen koper in groote hoeveelheid gevonden.
.Bovennatuurkunde, Zie Metaphysica.
Bovenslagsrad. Als water v. eenige
hoogte nederstort, kan 't arbeid verrichten
en gebruikt worden om werktuigen to bewegen. Meestal plaatst men in d. weg, dien 't
water bij 't nederdalen doorloopt, een waterrad, dat om een horizontale of verticals as
kan draaien. Aan d. omtrek v. zulk een rad
zjjn schulpen, borden of bakken zoo verbonden,
dat het water, hierop vallende, 't rad in beweging brengt. Men onderscheidt d. waterraderen in boven-, onder- en middelslagsraderen,
naar gelang 't water tegen d. onderste schulpen treft, boven op 't rad in bakken wordt
opgevangen of wel tuss. doze beide op 't rad
werkt. Uit doze omschrijving blijkt wat men
door een bovenslagsrad verstaat. Zie verder
't art. Waterrad.
Bovio ((IovANNI), gob. to Napels in 1840,
studeerde daar en to Pavia in d. rechten,
word in zijn vaderstad hoogl. in d. staathuishoudkunde en later afgevaardigd naar 't Parlement. Hij word beroemd door zijn geschrift
„Uomini e tempi" (1879), waarin hij geestig,
gestreng en onpartijdig d. staathuishoudk.
toestanden v. Italie hekelt; hij had echter to
voren reeds veel rechtsgel. werken geschreven, o. a. „Corso di scienza del diritto"; „Sis-

BOV.

tema della filosofla"; „Corso frenopatico" on
„I fondatori della civilta".
Bovist (Lycoperdon Bovista L.) noemt men
een tot d. afdeeling der Buikzwammen (Gasteromycetes) behoorende zwam, die op droge
weiden en in pijnbosschen ook in one vaderland voorkomt en als bloedstelpend middel,
vroeger vooral, bekend was. Deze zwam, die
aanvankelijk wit, doch later gaol of gri.jsbruin
is, verschilt in grootte v. d. omvang eener
okkernoot tot dien v. een kinderhopfd on
bestaat uit een dubbel omhulsel, waarvan 't
buitenste langzamerhand schubswijze afschilfert on 't binnenste eindelijk a. d. top onregelmatig openspringt. In d. beginne bevatten
doze hulsels een breiachtige, half-vleezige
stof, doch later een groenachtig-bruin poeder,
dat uit d. zeer kleine kiemkorrels of sporen
bestaat, welke in d. mazen v. een allerfijnst
haarnet verstrooid liggen. d. Vorm v. d. Bovist
is omgekeerd eirond. Naar 't bloedstelpend
vermogen word daze plant vroeger Fungus
chirurgorum geheeten.
Bowdich (mom. EDW.), gob. to Bristol in
Juni 1790, had ale Afrika-reiziger in 1814
Cape-coast-castle bezocht on word in 1816 door
d. Brits. regeering a. 't hoofd v. een gezantschap naar d. Ashantijnen gezonden, waarover hij een zaakrijk rapport uitbracht on
later, to Parijs wonende, uitvoerige berichten
schreef. Vandaar uit ondernam hij, v. zijn
vrouw vergezeld, in 1822 een reis naar Senegambi8, maar hierbij bezweek hij a. d. koorts
op 10 Jan. 1824. Na zijn dood worden uitgeg.
zijn „Excursions in Madeira, with a narrative
of his last voyage" (1825).
Bowditch (NATHANAEL), geb. 26 Mrt 1773
to Salem in d. N.-Amer. staat Massachusetts,
beoefende v. zijn jeugd af d. wiskunde. Hij
voer ale factor ter koopvaardij naar OostIndie en stond later a. 't hoofd v. een groote
assurantie-maatschappij, maar hij verwaarloosde zijn lievelingsstudie niet. Hij stichtte
't athenaeum to Boston en werd curator v. d.
universiteit to Cambridge in Massachusetts.
Zijn hoofdwerk is The new American practical navigator", dat in 1837 d. 9e uitg. beleefde. Hij plaatste versch. wisk. opstellen in
tijdschriften en vertaalde Lalande's „Mecanique
celeste" in 't Eng. Hij overl. 16 Mrt. 1838.
Bowen (FRANCIS), gob. 1812, hoogl. in d.
wijsbegeerte a. 't Harvard-college in Massachusetts, in Jan. 1890 overl., gold voor d.
scherpzinnigsten wijsgeer v. d. Vereen. Staten
on was ontegenzeggelijk een holder, oorspronkelijk en onafhankelijk danker. Hij redigeerde
v. 1843 t. '54 the North-American Review",
vertaalde Webers wereldgeschiedenis on
schreef „Essays on speculative Philosophy".
Rower (ARCHIBALD), gob. in d. Schotsche
stad Dundee in 1686, trad in d. orde der
Jezifieten en word hoogl. in d. welsprekendheid, geschiedenis on wijsbegeerte a. ondersch.
Ital. universiteiten en inquisiteur to Macerata.
In 1729 kwam hij in Engeland, nam daar
't Protest. geloof aan, word bibliothecaris v.
koningin CAROLINA on overl. in 1766. Hij was
d. schrijver v. d. „History of the Popes",
waarvan in 1750 d. 3e druk, in 7 dln, verscheen.
Bowie-mes heat een jacht- en steekwapen,
dat in N.-Amerika door d. ontginners v. 't
„Verre Weston" on d. „Spoorzoekers" met
voorliefde wordt gehanteerd. 't Heet naar kol.
JAMES BOWIE, die in dienst der Vereen. Staten
in 1836 bij 't fort Alamo tegen de Texanen
sneuvelde. 't Is een groote tweesnijdende dolk
v. best staal on wordt in een lederen scheede
a. d. gordel gedragen.
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Bowman (WILLIAM), geb. 26 Juli 1816 to

Nantwich in 't Eng. graafs. Cheshire, studeerde
in d. geneesk. to London, a. versch. Duitsche
universeiten en to Parijs, richtte zijn studien
aanvankelijk op d. heelkunde en werd in
1846 to London a. King's college anatomisch
demonstrator en chirurgijn a. 't daaraan verbonden hospitaal en later hoogl. in d. anatomie on physiologie, maar bepaalde zich meer
en meer uitsluitend tot d. oogheelkunde. Zijn
voorn. schriften zijn : „On the minute structure
of voluntary muscle in the living body" (1840);
the structure and use of the Malpighian
bodies
bodies in the kidney" (1842); „The physiological anatomy and physiology of men" (met
TODD, 5 dln, 1845 t. '56) en „Lectures on the
parts concerned in the operations of the eye"
(1849).
Bowring (JOHN), geb. 17 Oct. 1792 to Exeter
in 't Eng. graafs. Devonshire, was aanvankelijk voor d. handel bestemd en dreef ook tot
1825 eon voordeeligen wolhandel, maar hij
verwierf zich door eigen studio eon groote
kennis v. staathuishoudkundige onderwerpen
en legde zijn bedrijf neder om zich door reizen
verder to bekwamen. Hij bereisde d. meeste
landen v. Europa on leerde er niet alleen d.
maatschappelijke toestanden on handelsbetrekkingen kennen, maar maakte zich ook d.
talon eigen. Inzonderheid vertoefde hij lang
in Friesland en schreef hij over ons Vaderland brieven in d. „Morning Herald", waarom
d. Groningsche universiteit hem tot doctor in
d. rechten benoemde on d. Britsche regeering
hem zendingen opdroeg naar versch. staten
v. Europa en d. Levant hoofdzakelijk om handelsverslagen saam to stellen en in to leveren.
In 1835 werd hij lid v. 't Britsche Lagerhuis,
hij ijverde daar voor 't vrijhandelstelsel on
word hoofdleider der hervormingspartij. Sedert
1848 was hij werkzaam in 't verre Ooston,
consul to Canton, gouvernour v. Hongkong,
gezant in Siam. Ten gevolgo v. 't bombardement v. Canton in 1856 werd hij teruggeroepen, maar hij bezocht op d. terugreis d.
Philippijnen on werd later belast met 't sluiten
v. eon handolsverdrag met Italia. Hij overt.
to Claremont 23 Nov. 1872. Van zijn geschriften
worden hier vermeld: „The people and kingdom of Siam" (1857) ; „A visit to the Philippine islands" (1860) en welgeslaagde vertalingen
v. d. volksliederen der Europeesche landen,
die hij bezocht. Na zijn dood verschenen : „A
memorial volume of sacred poetry" (1874) on
„Autobiographical recollections" (1877).
Bowyer (GEORGE), geb. to Radley in 't
Eng. graafs. Berkshire, studeerde in d. rechten,
werd vrederechter in zijn gewest en vertegenwoordigde het in 't Lagerhuis. Hij ging in
1850 tot d. R-Kath. kerk over, verdedigde in
eon meesterlijk gestelde brochure d. nieuw
ingevoerde R-Kath. hierarchische indeeling v.
't Britsche rijk en ijverde voor d. R. Katholieke belangen in 't Parlement. Zijn belangrijkste schriften zijn : „Dissertation on the
statutes of the Italian cities" (1858); „Commentaries on the universal public law (1854);
The private history of the creation of the
R. Cath. hierarchy in England" (1868) on „Introduction to the study and use of the civil
law" (1874).
Boxhorn (MARCUS ZU2RIUS), geb. 25 Sept.
1602 to Bergen-op-Zoom, studeerde onder d.
leiding v. zijn grootvader, d. predikant HENDRIK B., to Leiden en werd zoo bekwaam in
dicht- on redekunde, geschiedenis on welsprekendheid, dat koningin CHRISTINA V. Zweden
hem door d. aanbieding v. eon aanzienlijk
II.

257

BOX.

ambt naar haar Rijk wilds lokken; hi,j weigerde echter on werd in 1640 hoogl, m d. welsprekendheid en in d. geschiedenis a. d. Leidsche universiteit. Hij overt. 3 Oct. 1653. Hij
had toen ruim 60 werken in 't licht gegeven,
meest v. histor. en oudheidk. inhoud, o. a.
„Nederlandsche historian" (1644); d, uitg. der
„Chroniek v. Holland, Seland en Westfriesland v. Veldenaer" (1650) on eon verhandeling
over 't bij Domburg gevonden beeld der godin
„Nehallennia".
B orman (ABRAHAM), geb. 17 Oct. 1796 to
Gorinchem, studeerde to Leiden in d. rechten,
werd burgemeester in zijn vaderstad on lid
der Tweeds Kamer, later der Eerste Kamer
v. d. Staten-Generaal en overt. 26 Mrt 1856.
Hij schreef krachtige, vloeiende, eon vaderlandslievenden geest ademende gedichten in
tijdschriften en almanakken, gaf in 1823 eon
bundel „Gedichten" in 't licht on J. J. L. Ten.
Kate bezorgde in 1862 eon uitg. zijner „Dichterlijke nalatenschap".
B oyaca is sedert 1858 eon der Vereen.
Staten v. Columbia en heeft met 't territorium
Casanare 800 vk. geogr. mijl oppervl. on ruim
eon half millioen bow. Te voren was het 't
grootste en oostelijkste depart. v. Nieuw-Granada. 't Land bestaat ten deele uit d. oostelijke
helling der Cordilleras, terrasgewijs naar d.
Magdalena-rivier afdalend, en voor 't grootste,
oostelijke deel uit eon heete laagvlakte, door
zijrivieren v. d. Orinoco bespoeld; in 't eerste
deel groeit graan, wordt veel kopererts gedolven en vindt men edelgesteenten, inzonderheid smaragden; in 't andere deel groeien
tropische gewassen, maar fokken d. inboorlingen hoofdzakelijk paarden en runderen. d.
Hoofdstad hest Tunja met 5500 inw. d. Grootste
stad is Chiquinquera met 13 000 inw. en eon
hoofdkerk, die jaarlijks door duizenden pelgrims wordt bezocht.
Boycotten noemt men eon door 't yolk
toegepaste uitsluiting v. 't maatschappelijk
verkeer v. horn, die d. toorn v. 't publiek op
zich geladen heeft. Niemand mag v. d. delinquent koopen of a. hem verkoopen, hem dienst
bewijzen of v. hem dienst ontvangen. d. Naam
is afkomstig v. d. kapt. JAMES BOYCOTT, pachter v. eon landgoed in 't Weston v. Ierland,
die in 1880 tegen 't verbod der Iersche landleague d. pacht betaalde en daarom op doze
wederrechtelijke wijs behandeld werd.
Boyden (JoHN), geb. 1719 to Dorington in
Engeland on overt. in 1805, was d. zoon v.
eon landmeter, wijdde zich a. d. teekenkunst
on verbond zich op zijn 21ste jaar gedurondo 7 jaar bij d. middelmatigen graveur
Toms to werken, dien hij echter, na er 6 jaar gearbeid to hebben, verliet on wien hij 't zevende
afkocht. In 1745 gaf hij zes kleine landschappen in 't licht, die, omdat op ieder eon brug voorkomt, Boydell's „bruggen-book" genoemd
worden. Hij teekende en graveerde vervolgens
gezichten in en om Londen, die gewoonlijk
voor eon shilling verkocht werden; ook graveerde hij veel platen naar Broaking, Berchem
en Salvator Rosa, waaronder veel goede zijn.
Eindelijk maakte hij eon verzameling v. al
zijn platen, die hij voor vijf guinjes per ox.
verkocht, 'tgeen d. grondslag legde tot zijn
aanzienlijk vermogen. Naderhand zeide hij
schertsend, dat dit 't eerste work was, dat
eon lord-major vervaardigde: want BOYDELL
werd alderman en daarna lord-major v. Londen. Hij maakte zich niet alleen naam door
zijn werken, maar ook door 't ondersteunen
en aanmoedigen v. andere kunstenaars en
vooral v. d. graveerkunst. Hij had eon uitge17
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"breiden kunsthandel opgericht, in welken hij
binnen 50jaar 350000 p. st. omzette. Zijn kunstpaleis in Cheapside was een merkwaardigheid
v. Londen. Om d. schilders tot wedijver aan
to sporen, richtte hij d. Shakespeare-gallery
op, waardoor hij een der rijkste kunsthandelaars werd. In d. laatste jaren zijns levens
noodzaakte hem d. oorlog, die d. verkoop a.
't vasteland belette, een kunstverloting to
organiseeren. Boydell gaf een catalogus v.
zijn handel in 4 folio dln, getiteld : „Catalogue
raisonne d'un recueil d'Estampes d'apres les
plus beaux tableaux qui soyent en Angleterre, avec le prix de chaque piece" (Londres,
1779). Onder d. beste gravuren, die hij vervaardigde, behooren twee landschappen met
vee naar Berchem, een winter naar v. d.
Velde, dw. fol., on vele platen in d. verzameling „Honderd gezichten in Engeland". In zijn
handel verschenen o. a. een reeks v. 76 platen in aqua-tinta, onder d. titel : „La Tamise";
een verzameling gravuren naar d. schoonste
schilderijen in Engeland in zes banden, waarvan d. eerste twee ware meesterstukken bevatten; „Liber veritatis", een plaatwerk naar
d. heerlijke teekeningen v. CL Lorrain, die in
't bezit waren v. d. Hertog v. Devonshire;
d. „Houghton Gallery", v. welke d. schilderijen
naar Rusland verplaatst werden en d. „Shakespeare Gallery", 1805, zijn grootste onderneming. Naar veler meaning droeg daze verzameling er veel toe bij 't zoogen. romantische genre overal to verbreiden. Zijn „Collection of prints", in 19 dln 571 platen bevattend,
in 1772 to Londen verschenen, is 't duurste
work, in Engeland uitgegeven. Zijn neer,
JOSHUA BOYDELL (volgens anderen een zoon
v. d. Lord Major), legde zich vroeg op 't graveeren on 't portretschilderen toe; d. schilderijen, die hij voor d. Shakespeare-Gallery
vervaardigde en waarvan de onderwerpen
uit d. stukken Hendrik IV en IT, benevens
uit d. Othello genomen werden, zijn slechts
middelmatig. Hij schilderde beter kleine genrestukken. Op 't stadhuis to Londen ziet men
v. hem vijf groote allegorische schilderijen en
,d. Slag bij Agincourt", welke laatste door
Leney in plaat is gebracht. Als graveur bezat
hij meer verdienste; zijn „Afscheid v. Coriolanus" wordt zeer geroemd. Hij heeft ook
naar onderscheidene meesters in zwartekunstmanier gegraveerd en voor d. „Houghton
Gallery" gewerkt.
Boyen (HERMANN v.), gob. in 1771 in 't
Oost-Pruis. stadje Kreuzburg, werd tot d.
krijgsdienst opgeleid a. d. milit. school to
Koningsbergen, waar hij ook d. lessen v. KANT
bijwoonde. In d. Bevrijdingsoorlog onderscheidde hij zich zoo, dat hij tot chef v. d.
generalen staf bij 't legerkorps v. BULOW benoemd word en met d. rang v. generaal-majoor v. 1814 tot 1819 minister v. Oorlog was.
Daarna vervulde hij voortdurend gewichtige
milit. ambten en v. 1841 t. '47 was hij weder
minister v. Oorlog. Hij word toen tot veldmaarschalk verheven en gouverneur v. 't invalidenhuis to Berlijn en overl. 15 Febr. 1848.
Hij schreef: „Beitrage zur Kenntnisz v. Scharnhorst" en „Erinnerungen aus dem Leben
Gunnth ers".
Boyer, Zie d'Argens.
Boyer (ALEXIS, baron DE), geb. 1 Mrt 1757
to Uzerches in Fr. gew. Limousin, beoefende
d. heelkunde, werd chirurgijn a. d. „Charite"
to Parijs, leeraar a. d. „Ecole de Sante" en
was in 1812 officier v. gezondheid v. keizer
Napoleon. Lodewijk XVIII benoemde hem tot
lid eener commissie v. oaderzoek v. 't ge-

BOY.

neesk. onderwijs en in 1829 werd hij hoogl.
in d. practische chirurgie. Hij overl. 25 Nov.
1833. Van zijn werkon hebben blijvende waarde
„Trait§ d'anatomie" (4e dr. 1820); „Traite des
maladies chirurgicales" (9 dln, 1814—'25) on
„Lc:cons sur les maladies des os" (2 din, 1803).
Boyer (JEAN PIERRE), geb. 28 Febr. 1776 to
Port-au-Prince op Haiti, streed tegen TOUSSAINT
L'OUVERTURE, maar dolf 't onderspit en vluchtte.
Onder generaal LECLERC keerde hij terug om
d. Negers to bevechten, maar hij voegde zich
bij 't verbond tuss. d. zwarten en d. kreolen om
Haiti v. alle heerschappij der blanken to bevrijden. Toen echter d. neger DESSALINES tot
Keizer werd verheven, hielp hij a. 't hoofd
der creolen dozen ten val brengen on PETHION
verheffen. Hij word nu commandant v. Portau-Prince met d. rang v. generaal-majoor on
bracht 't leger op Europeeschen voet. Na d.
dood v. POthion in 1818 word BOYER tot president der Republiek gekozen. Hij regeerde
tot 1843 op voortreffelijke wijze, stelde orde
op d. Financi6n, regelde 't onderwijs. handhaafde orde en wet en deed in 1825 d. republiek door Frankrijk als onafhankelijken staat
erkennen. Wij1 hij echter d. kleurlingen boyen d. anderen begunstigde, brak er in 1843
een oproer tegen hem uit, zoodat hij a. boord
v. een Eng. oorlogsschip moest vluchten.
overl. 9 Juli 1850 to Parijs.
Boyesen (HJA_LMAR HJORTH), geb. 23 Sept.
1848 to Fredericksvarn in Noorwegen, studeerde
to Christiania in d. wijsbegeerte, bezocht versch. Duitsche universitoiten om taal on lettoren to beoefenen on vestigde zich in d.
Vereen. Staten v. N.-Amerika, waar hij in
1874 a. d. Cornell-university en in 1881 a. 't
Columbus-College in d. staat New-York hoogl.
in d. Duits. taal- en letterk. werd. Hij schreef
middelerwijl veel gelezen verhalen. bij v. „Tales
from two hemispheres" (5e dr. 1883); „Falcornberg" (1878); „Queen Titania" (1882); „A daughter of the Philistine" (1884); „The story of
Norway" (1886) ; „A Norsemans pilgrimage"
(1886) en 't veel vertoonde drama „Alpine
Rose".
Boyle (ROBERT), d. grondlegger v. d. proofondervmdelijke scheikunde, werd to Youghall
in 't Iersche graafs. Munster op 25 Jan. 1626
geb. Hij werd door zijn vader, R. BOYLE, graaf
v. Cork, tot d. geestelijken stand bestemd en
ontving daartoe in 't collegium to Eton een
voorbereidende opleiding; daarna ondernam
hij een reis door Frankrijk, Zwitserland en
't Uitbarsten v. d. burgeroorlog in zijn
vaderland on d. daaruit voortvloeiende stremming in d. inkomsten v. zijn vader noodzaakten hem in 1643 huiswaarts to gam,
waar hij zijn vader overleden en d. geldmiddelen zoo uitgeput vond, dat hij lang afgezonderd moest leven, om zijn lievelingsstudien
voort to kunnen zetten. BOYLE vestigde zich
in 1654 to Oxford, waar hij met d. voorn.
geleerden werkte en een wetensch. vereeniging hielp tot stand brengen, die in 1662 in
verband met een dergelijke to Londen als
Royal Society erkend werd; hij vertrok in
1668 naar Londen, waar hij zich geheel wijdde
a. d. wetenschap on a. d. werkkring der vereeniging, waarvan d. eerste geschriften in
1666 onder d. titel „Philosophical Transactions" 't licht zagen; in 1680 werd hij voorzitter v. d. Royal Society-, hij overl. in 1691.
BOYLE was d. eerste scheikundige, die d.
wetenschap trachtte dienstbaar to maken a.
't opsporen v. natuurwetten, zonder daarmede
stotrelijk voordeel to beoogen. Hij beoefende
haar niet uit zucht tot opsporing v. d. steen
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der wijzen, noch als hulpmiddel voor andere
wetenschappen, maar alleen om natuurwetten
to leeren kennen. Aan deze streng wetensch.
richting paarde hij een vaardigheid in 't nemen v. proeven en een duidelijkheid v. beschrijving, waarvan nog d. goode invloed op d.
tegenw. wetenschap kan worden opgemerkt.
Ofschoon BOYLE geen besliste meaning aangaande 't bestaan v. elementen in d. natuur
heeit geopenbaard, ontkende hij toch die v.
Aristoteles (vuur, water, lucht en aarde) on
v. d. aichemisten (zout, zwavel on kwikzilver).
Hij hield zich inzonderheid bezig met onderzoekingen aangaande d. lucht, 't water, d.
verbranding on d. verwantschap v. eenige
stoffen en hij was d. eerste, die d. scheikundige analyse langs d. natten weg beproefde
en d. scheikunde op geneeskunde en industrie
toepaste. BOYLE toonde ook in zijne geschriften, wat zijn streven was, want zij waren
duidelijk v. stijl, terwijl die v. zijn tijdgenooten zinnebeeldig en mystiek waren. Zijn meeste
werken werden gelijktijdig in 't Engelsch en
in 't Latijn uitgegeven; d. voorn. zijn: „Sceptical chemist" (1661); „Certain physiological.
essays" (1661); „Experiments and considerations touching colours" (1663); „Hydrostatical
paradoxes" (1666); „Considerations and experiments touching the origin of qualities and
forms" (1669); „Experiments to make fire and
flame stable and ponderable" (1673); „Tracts,
containing suspicions about some hidden qualities of the air" (1674) en „Memoirs for the
natural history of human blood" (1684). Daarenboven bevatten d. „Philosophical Transactions" (1668-1692) veel v. zijne geschrifter;
na zijn dood zag nog 't licht: „An account of
a way of examining waters as to freshness
and saltness". Evenals MARIOTTE leerde BOYLE
reeds, dat, bij een constanten warmtegraaid,
't volume v. een gas omgekeerd evenredig
is a. d. drukking, die 't ondergaat.
Boymans (FRANS JAKOB OTTO), geb. to
Maastricht in 1774, was een geoefend kenner
en verzamelaar van kunst en in d. burgertwisten v. 1787 een trouw aanhanger v. 't
huis v. Oranje. In 1795 week hij uit naar
Pruisen on in 1800 vervulde hij in Itali6 een
opdracht v. 't Prinselijk huis om met CANOVA
to beraadslagen over een gedenkteeken op 't
graf V. prins FREDERIK to Padua. Na 't herstel
v. 't Huis v. Oranje werd BOYMANS raadsheer
in 't Gerechtshof to Utrecht en hij overt.
daar 19 Juni 1847. Wij1 zijn eenige zoon, JOH.
ANDREAS B., die zich reeds als auteur naam
gemaakt had, vOOr hem overt. was, vermaakte
hij al zijn kunstschatten a. d. gemeente Rotterdam, op voorwaarde dat d. entreegelden,
die 't hiervoor aan to leggen museum zou
opbrengen, ten bate zouden komen der inrichting tot zedelijke verbetering v. jeugdige gevangenen. Dit Museum heeft later door een
brand wel schade geleden, maar door d. zorg
v. 't Rotterd. gemeentebestuur is 't niet alleen
in zijn ouden luister hersteld, maar neemt 't
immer in kunstwaarde toe.
Boyne (d.) is een rivier in Ierland, ontspringende in Kildare on na een oostelijken loop in d.
Iersche zee vloeiend. Op 1 Juli 1690 behaalde
hier 't leger v. prins Willem III een beslissonde overwinning op dat v. kon. Jakobus II.
Bozberg is een pas, 574 M. boy. d. zeespiegel in 't Zwits. kanton Aargau tuss. 't
Aardal on 't Frickdal. d. Romeinen hadden
hier reeds een weg aangelegd en in 1875
werd er d. Bozberg-spoorweg gebouwd, die
v. Brugg n. Basel loopt, 58 KM. lang is on
door een tunnel v. 2 112 KM. gaat.
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Bozum is een dorp in Baarderadeel met een
station a. d. spoorweg Leeuwarden—SneekStavoren. Bozum ligt 10 min. sporens N. 0. v.
Sneak.
Bozzaris (mA.Rxos), een dapper strijder uit
d. Griekschen vrijheidsoorlog, werd in 1791
to Soeli geb. en ontweek d. Turksche hoerschappij door d. wijk to nemen n. d. Ionische
ail. en bij d. Franschen dienst to nemen. Toen
echter d. eerste teekenen v. opstand der Grieken tegen d. Turken zich vertoonden, stelde
hij zich a. 't hoofd der Soelioten en verdreef
hij zonder verband met zijn stamgenooten d.
Turken uit Dramessos, Variades en nog een
vijftal andere plaatsen in AlbaniC) en Epiros.
Daarna had hij in 't voorjaar v. 1822 een
samenkomst met d. aanvoerders v. d. opstand
en overreedde hij hen 't oorlogstooneel benoorden Hellas over to brengen. Met MAUROCORDATOS rukte hij toen Epiros binnen, maar
door d. nederlaag tegen d. Turksche overmacht
bij Peta (16 Juli 1822) moesten zij terugtrekken. Nu verloste hij Missolonghi door er
zich met een bataljon Soelioten tegen 12000
Turken staande to houden, tot er 17000 man
met geschut binnen d. vesting kwamen, die
in d. nacht v. 5 op 6 Jan. 1823 d. Turken een
geweldig verlies toebrachten. d. Grieksche
nation. vergadering benoemde BOZZARIS nu
tot opperbevelhebber in Aetolie eh hij opende
d. veldtocht met d. verovering v. Lepanto;
maar nu vereenigden drie Turksche pasja's
hun macht om dezen gevaarlijken v.ijand to
bedwingen en BOZZARIS kon slechts 2500 man
tegenover 24000 Turken stellen. Door behendige manoeuvres wist hij hen to scheiden en
bij deelen geduchte verliezen toe to brengen,
tot hij d. hoofdmacht onder Moestapha-pasja
bij Karpenisi ten val bracht. In d. nacht v.
19 op 20 Aug. 1823 sloop hij ais een tweede
Gideon met 250 uitgelezen vrijwilligers 't kamp
der Turken binnen. Hij zelf drong tot d. tent
v. Moestapha door on doodde dezen met zijn
neef en op 't veldgeschrei der 250 vielen d.
Grieken op d. Turken aan, die voor 't meerendeel 't leven listen. Onder de gesneuvelden
was echter ook BOZZARIS. Honderd Grieken
voerden zijn lijk naar Missolonghi on begroeven 't er onder d. zegeteekenen. Zijn broader
KONSTANTIJN B. en zijn 00M NOTI B. hebben
zijn dood schitterend gewroken; deze beiden
behoorden onder de duizend, die zich uit 't
bezwijkend Missolonghi door d. Turken heensloegen.
Bozzelli (FRANCISCO PAOLO), geb. to Manfredonia, was staatsraad onder Murat, nam
deel a. d. mislukte pogingen tot bevrijding v.
Itali6 in 1821 on leefde sedert als balling to
Parijs, waar hij eenige rechtsgel, en staatk.
schriften in 't licht gaf. In 1848 snelde hij
naar zijn vaderland, hij ontwierp to Napels
een constitutie on was tot 1853 minister eerst
v. Binnenl. zaken, later v. Onderwijs.
Bra is een stad met 10 000 inw. in d. Ital.
prov. Cuneo. Een spoorweg verbindt haar met
Alessandria. Er komt zijde en wijn uit d. omtrek ter markt on in d. nabijheid zijn d. rumen
v. 't oude Pollentia: een tempel, amphitheater
en waterleiding.
Bra (HENRICIIS b,) Of DE BRA, een Friesch
geneesheer, geb. to Dokkum in 1555, promoveerde to Basel in 1580, praktiseerde to
Leeuwarden, Kampen en Dokkum en overt.
daar in 1601. Hij heeft veel geneesk. werken
geschreven, die in „Lindenius Renovatus" worden opgegeven.
Braadspit heet een keukengereedschap,
bestaande uit een horizontals as, waaraan.
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vleesch gestoken wordt, dat boven een vuur
rondgedraaid wordt; 't draaien kan met d.
hand geschieden, waartoe 't spit v. een kruk
voorzien is; in groote keukens echter is een
slagrad in d. schoorsteen aangebracht, dat door
d. opstijgende verdunde lucht en rook in
ronddraaiende beweging gebracht wordt en
door eon ketting zonder einde 't spit doet
wentelen.
Braadspit of braadspil heet 't werktuig,
dat op veel koopvaardijschepen on bijna algemeen op die voor d. binnenvaart gebezigd
wordt om ankers to lichten en tot 't aanwenden v. groote kracht. 't Is een voor op
d. boeg geplaatst horizontaal windas, waarin
gaten voor d. handspaken zijn, die dienen om
d. spil in d. ijzeren gotten, welke d. tappen
omvatten, rond to draaien. Gewoonlijk is d.
rol v. een ijzeren palrand voorzien en zijn
a. d. stoelen (waarin d. tappotten zijn) pallen
aangebracht, bestemd om bij 't versteken der
handspaken 't terugdraaien v. d. rol to beletten. d. Braadspill en vereischen minder
ruimte dan d. gangspillen (verg. dat art.) en
zijn daarom op kleine schepen to verkiezen,
doch, wijl d. uitgeoefende kracht door versch.
oorzaken geringer is dan bij d. laatstgen.,
kunnen zij op groote zeeschepen niet gebruikt
worden.
Braak (Fr. effraction, Hd. Einbruch, Eng.
burglary) heet in 't strafrecht alle verbreking
of beschadiging v. 'tgeen dient om d. toegang
of doorgang v. huizen of erven to beletten.
Buitenbraak heet dit, als 't v. buiten naar
binnen geschiedt; binnenbraak, als afsluitingen
binnenshuis v. kamers of meubelen worden
aangetast of zelfs als met touw of ander°
middelen dichtgemaakte voorwerpen medegevoerd en elders geopend zijn. Braak op zich
zelf wordt gestraft als beschadiging of vernieling v. eons anders eigendom, maar meestal
geldt braak als verzwarende omstandigheid
bij aanranding v. personen of v. hun bezittingen (zie ook 't art. baratterie).
Braak (Fr. brisoir) heet ook 't in water
leggen v. d. vlas- en d. hennepstengels, tot d.
bastvezels v. 't houtachtig binnendeel loslaten.
Braak (ADRIAAN), kapitein bij d. admiraliteit v. Amsterdam, is beroemd door 't hardnekkig gevecht v. zes schepen, waarover hij
als oudste kapitein bevel voerde, tegen zeven
Fransche, onder bevel v. graaf DE FORBIN, op
2 Oct. 1706, ter hoogte v. d. Doggersbank. Hij
geleidde een twintigtal koopvaarders uit d.
Oostzee on Noorwegen naar 't Vaderland, toen
hij door FORBIN, wiens schepen zwaarder gewapend en beter bemand waren, aangevallen
werd. Forbin tastte met zijn schip, dat 56 stn geschut voerde, dat v. BRAAK, met 44 stn, aan.
Kort maar hevig is d. strijd. Braak blijft zijn
aanvaller niets schuldig. Een onafgebroken
geschut- on geweervuur wordt tuss. hen gewisseld on Forbin entert Braak onder een
hagelbui v. granaten, waardoor de Nederlanders genoodzaakt worden d. bak to ontruimen;
d. Franschen springen hierop in menigte over
on met 't zwaard in d. vuist vallen zij d. Nederlanders aan; doze verdedigen zich dapper;
Braak zelf stort doodelijk gewond neder ; velen
der onzen sneuvelen of worden gekwetst;
d. Franschen bekomen d. overhand, halen d.
vlag ne8r en vermeesteren 't schip, dat evenwel
niet lang in hun bezit blijft; want, terwijl zij
a. 't plunderen zijn, ontstaat er brand, die zich
snel verbreidt, weidra d. kruitkamer bereikt,
zoodat 't schip met vriend en vijand in d.
lucht springt. d. Overige kapiteins: J. d. Meijer,
A. Gouwenaar, M. Corzee, T. d. Widt on H.
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Ravens vechten even dapper. d. Eerste sneuvelt en zijn whip, dat door twee vijanden
wordt besprongen, valt hun in handen; kapt.
Ravens werd doodelijk gewond en stierf eenige
dagen daarna. Geen der koopvaarders viol d.
Franschen in handen, wijl zij gedurende 't gevecht, dat zes uur aanhield, gelegenheid hadden in versch. havens binnen to loopen.
Braak liggen noemt men d. toestand,
waarin een stuk land verkeert, dat door d.
boor gedurende een bepaald tijdsverloop onbebouwd gelaten wordt met 't oogmerk 't
door d. verwering der grootere of vaster°
steenbrokken, die 't bevat, rtjker to doen worden a. oplosbare mineralen. Dat d. invloed
v. lucht, regen t afwisselende temperatuur en
wind hierbij dit veroorzaken, is niet to betwijfelen. 't Onkruid, dat onder zulke omstandigheden zich welig ontwikkelen zal, moat v.
tijd t. tijd onder geploegd of verbrand worden,
maar moot niet worden verwijderd, opdat d.
bodem niet armor wordt a. d. onbewerktuigde
stoffen, die doze gewassen hadden opgenomen.
Vroeger achtte men d. akkerbouw zonder 't
braak liggen v. 't land onmogelijk ; thans
echter, nu vele landbouwkundigen bewezen
hebben, dat men 't zelfde doel op veel voordeeliger wijze bereiken kan door 't bouwland
bij afwisseling met andere gewassen to beplanten, die niet dezelfde, maar versch. bestanddeelen uit d. grond tot zich nemen,
kan 't braak liggen in 't algemeen niet meer
verdedigd worden en mag dit slechts worden
aangewend in zulke gevallen, waarin 't om
bijzondere omstandigheden door goon ander
middel kan vervangen worden. Bij d. oude
Israblieten werden volgens d. Wet (Lev. XXVI)
om d. zeven jaar d. akkers onbebouwd gelaten. In zulk een Sabbats- of braakjaar verzamelde men slechts wat d. akker v. zelf
voortbracht. Na zeven maal zeven jaar werd
nog een extra braakjaar, 't zoogen. jubeljaar,
gehouden.
Braakloop, (Aziatische), Zie Cholera.
13raakmiddelen (Vomitoria, Emetica) zijn
geneesmiddelen, waardoor men braken bevordert of opwekt. Hiertoe dient vooreerst 't
ruim gebruik v. lauw water, soms met eenig
keukenzout bedeeld; verder eenige scherpe
middelen uit 't plantenrijk, zooals d. ipecacuanha of braakwortel, zeldzamer d. zeeajuin
of squillo; in andere gevallen metaalzouten,
zooals braakwijnsteen, zink- of kopervitriool.
't Gebruik v. lauw water bevordert on onderhoudt 't braken door d. overvulling v. d. maag.
d. Working der ipecacuanha is duister on kan
op goon voldoende wijze worden verklaard.
Bij d. braakwijnsteen kan d. prikkel v. dit
middel op 't slijmvlies v. d. maag aanleiding
tot braken geven, wijl dit middel ook bij
uitwendig gebruik in d. zalf puisten op d. huid
to voorschijn doet komen. Meer waarschijnlijk
is 't, dat d. algemeene zwakte of d. ontstemming,
die 't gevolg v. 't gebruik v. dit middel is, d.
onderdrukking v. 't zenuwleven, voor d. onmiddellijke oorzaak der braking, die na dit
middel ontstaat, moot gehouden worden.
Immers heeft men gezien, dat er, wanneer
dit middel in sommige ziekten n. 't voorbeeld
der contra-stimulisten (zie Contra-stimulisten)
in groote giften was gegeven, in d. inwendige
deelen puisten werden gevonden, zonder dat
d. lijders gebraakt hadden, omdat d. overprikkelde toestand, waarin zij door d. ziekte
gebracht waren, d. eigenaardige working op
d. maag had belet. d. Roden, waarom zinken kopervitriool braken opwekken, ligt in d.
min of meer ontstekingachtigen toestand v. d.
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maag, die daardoor opgewekt worst, ofschoon
ook bij deze middelen d. algemeene ontstemming, die zij to weeg brengen, in aanmerking
komt. d. Hydropathen (koudwater-geneesheeren) geven als braakmiddel herhaalde kleine
giften koud water, totdat d. maag door overvulling zich zoekt te ontledigen. 't Meest
maakt men in d. gewone geneeskunde gebruik
v. een vereeniging v. ipecacuanha met braakwijnsteen. Bij jonge kinderen wordt dit laatste
middel, opgelost in Spaanschen wijn, gegeven,
waardoor een kleinere gift kan toegediend
worden en ook zachter werken.
Braakmiddelen worden gegeven tot ontlasting v. schadelijke stoffen uit d. maag, bijv.
bij vergiftiging, in welk geval echter d. maagpomp (zie Maagpomp), zoo deze bij d. hand is,
zekerder, veiliger en spoediger werkt, bij
slijm en onverteerde stoffen, die d. maag bezwaren (gastricislnus); of om ondersch. stoffen,
slijm en vreemde lichamen, zoo die v. buiten
in d. luchtwegen zijn gekomen of zich daarin
ender d. invloed eener ziekte gevormd hebben, zooals d. schijnvliezen bij d. croup,
door d. versterkte uitademing, die 't gevolg
v. een braakmiddel is, uit te drijven. Om
deze reden moeten zij bij zeer jonge kinderen
dikwijls reeds in gewone verkoudheden worden toegediend, omdat zuigelingen niet krachtig genoeg doorhoesten om afgescheiden slijm
te verwijderen. Dit kan bij zuigelingen veilig
ge laan worden, omdat d. eigenaardige bouw
v. d. maag bij hen 't braken zeer gemakkelijk
maakt (zie Braken). Braakmiddelen worden
ook gegeven om d. afscheiding der gal te bevorderen, die door d. samenpersing v. d. lever,
die een gevolg v. 't braken is, ruimer vloeit.
Verder om een versterkte working v. 't geheele lichaam en vermeerderde uitwaseming
op to wekken, die tot 't uitbreken v. een
. opgenomen ziektestof noodzakelijk kan wezen,
wanneer er duidelijke verschijnselen v. d.
ziekte aanwezig zijn, maar d. vereischte reactie ontbreekt om d. eigenaardigen uitslag
te doen opkomen. Vooral bij roodvonk heeft
men meermalen goede gevolgen hiervan gezien. In kleinere giften, die een meer aanhoudende misselijkheid en zwakte opwekken,
worden zij_ soms gegeven om d. overspanning,
die een gevolg v. ontwrichting kan zijn en
't zetten der ledematen in d. weg staat, op
to heffen, waarna d. vereischte kunstbewerking gemakkelijker geschiedt. Men meent ook,
dat een braakmiddel, na vermoedeltjke besmetting door rotkoorts of dergelijke ziekten
genomen, 't gif uit 't lichaam kan verwijderen
en er zijn zoo vele voorbeelden hiervoor bij
te brengen, dat men d. mogelijkheid niet
geheel in twijfel trekken mag. Een braakmiddel, door onbevoegden gegeven, kan schadelijk werken en is zelfs voor d. geneesheer
geen onverschillige zaak. Zwangeren vrouwen,
lijders a. breuken, misvormden, zooals gebochelden, geeft men 't niet licht. Ook lieden,
die a. congestion naar 't hoofd lijden, worden
veiliger door andere middelen geholpen. Echter
kan bij breuklijders door een gepaste ligging
in 't bed en ondersteuning 't mogelijke nadeel
v. een braakmiddel, welks gebruik soms dringend en onvermijdelijk kan wezen, worden
voorkomen. Zoo kan ook een aderlating bij
lijders a. congestion, voor 't braakmiddel verricht, 't gevaar wegnemen, dat hen anders bij
deze behandeling bedreigt.
In d. werken v. Hippocrates, Galenus on
Aretaeus wordt meermalen v. braakmiddelen
gesproken en d. aanwipingen en tegenaanwijzingen voor deze middelen behandeld. In
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d. 17e eeuw vond 't gebruik er van grooten
tegenstand, vooral omdat d. middelen, die
men toen hiertoo aanwendde, dikwijls gevaarlijke gevolgen hadden. 't Vooroordeel tegen
braakmiddelen strekte zich tot d. spiesglansbereidingen en d. braakwijnsteen uit, die toen
ook niet zoo zuiver bereid werden als thane en
vroeger wel arsenicum zullen bevat hebben.
Eerst in 1666 hief d. Parijsche faculteit haar
veto op en terwijl vroeger alle geneesheeren,
die tot d. genoemde faculteit behoorden, zich
moesten verbinden geen gebruik v. spiesglansbereidingen of braakwijnsteen te maken,
werden deze stoffen, bij decreet v. 16 April
1666, voor goede geneesmiddelen verklaard. d.
Ipecacuanha werd in 't laatst der 17e eeuw
bekend en d. vereeniging v. dit middel met
d. braakwijnsteen maakt 't gebruik v. braakmiddelen zekerder en ook veiliger. In d. 18e
eeuw werden braakmiddelen beurtelings geprezen en verworpen en eindelijk werd 't gebruik er van op mad v. Stoll en vooral door
d. overdrijving zijner leerlingen zoo algemeen,
dat zij bijna in iedere ziekte gegeven werden.
In 't begin der 19e eeuw werden zij door
Broussais on zijn talrijke volgers veroordeeld,
doch men is later overtuigd, dat zij in vele
gevallen tot d. krachtigste wapenen der geneeskunde behooren.
Braaknoten of Kraanoogen (mutes
vomicae) noemt men d. zaden v. Strychnos
Nux Vomica L., een tot d. nat. fam. der Loganiaceen behoorenden on in O.-Indio inheemschen, tamelijk hoogen boom, met een dikken,
dikwerf krommen stam, tegenovergestelde,
kortgesteelde, eironde, spits of stomp toeloopende, gaafrandige, glinsterende bladeren, tot
eindelingsche veelbloemige btjschermen vereenigde, groenachtig-witte, riekende bloemon
en kogelronde, onbehaarde oranjekleurige
vruchten v. 4 a 6 cM. middellijn, met een
harde schaal en een witten geleiachtigen
brij, waarin b a 8 zaden liggen. Doze zaden
zijn cirkelrond, nauwelijks 2 cM. breed, vlak
of a. d. eenen kart min of meer ingedrukt
en a. d. anderen eenigszins verheven, in 't
midden v. een navel voorzien, aschgrauw v.
kleur en door d. fijne, zijdeachtige, dicht
aaneenliggende haartjes, waarmede zij bedekt
viltig op 't gevoel. Inwendig bestaan zij
uit twee door een ruimte v. elk. gescheidene
helften (kiemwit), die d. kiem tusschen zich
besloten houden. d. Zwarte braaknoot (Jatropha
Curcas L.) behoort tot d. fam. der Euphorbiacan, is eon kleine boom v. 4 M. hoogte, die
in tropisch Amerika on op d. Philippijnsche
oil. groeit on vruchten draagt, zoo groot als
een okkernoot, waarvan d. zaden naar amandelen smaken, maar met een brandenden nasmaak. d. Andere braaknoten zijn zeer bitter
v. smaak en bevatten twee allergiftigste en
hevig werkende plantenalcaloiden: 't Strychnine en Brucine, 'tgeen nochtans niet belet,
dat zij tot d. werkzaamste geneesmiddelen
behooren, die vooral bij verlammingen dikwerf v. groot nut zijn.
Braakwortel (Ipecacuanha-wortel) noemt
men d. wortel eener in vochtige bosschen v.
Brazili6 groeiende en tot d. nat. fam. der
Rubiaceen behoorende plant (Cephaelis Ipecacuanha W.), die, zooals d. naam aanduidt,
braakwekkende eigenschappen bezit. Volgens
Pereira werd deze wortel in 1687 door zekeren
Helvetius to Parijs als geheimmiddel tegen
doorloop verkocht en met gelukkigen uitslag
aangewend, waarom Lodewijk XIV, toen zijn
zoon door die ziekte werd bezocht, zijn biechtvader De la Chaise en d. minister Colbert
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afvaardigde om 't geheim v. Helvetius te
koopen. Deze bewilligde in 't verzoek tegen
een uitkeering v. 1000 Louis d'or en sedert
dien tijd wist men (in Europa ten minste),
dat 't middel v. plantaardigen oorsprong was.
d. Plant zelf leerde men niet v6Or 1800 kennen,
toen zekere GOMEZ, die haar uit Brazili6 had
medegebracht, daarover d. eerste verhandeling
schreef. In d. handel komt d. braakwortel
voor in stukken v. versch. lengte (5 k 12 cM.)
en dikte (3 a 5 mM.), welke meestal onvertakt en gebogen en door dicht op elk. staande
ringvormige verhevenheden bedekt zijn. Uitwendig is deze wortel bruin, zwart, rood of
grijsachtig, inwendig meest vuil-wit. Op een
dwarse doorsnede blijkt, dat d. wortel uit een
peripherisch en een centraal deel bestaat,
waarvan 't eerste, dat bros en gemakkelijk
tot poeder to stampen is, 't belangrijkste, 't
laatste, dat bijna alleen uit houtvezel bestaat,
Teel minder waard is. Door sommige schrijvers wordt d. braakwortel naar d. kleur in
bruinen, rooden on grijzen verdeeld; hiervan
treft men bij ons to laude bijna alleen d.
eerste, als d. beste soort, aan. In groote hoeveelheden verwekt dit geneesmiddel walging
en braking, terwijl kleinere giften krampstillend, zweetdrijvend on slijmoplossend werken.
't Werkzame bestanddeel, dat d. scheikundigen
in d. braakwortel hebben aangetoond en
waaraan deze zijn belangrijkste eigenschappen verschuldigd is, hest Emetine.
Braairwijnsteen, Zie Wijnsteenzuur.
Braam (WILLEM v.) werd 10 Nov. 1732 to
Werkhoven in d. prov. Utrecht geb. Nog geen
dertien jaar oud, trad hij als adelborst in
zeedienst. Hij werd in 1748 luitenant, deed
eenige reizen naar West-Indi6 on nam deel a.
een kruistocht tot 1753, toen hij a. d. admiraliteit verlof verzocht om een reis bij d. 0.-Ind.
Compagnie to doen, 'tgeen hem werd toegestaan on waarvan hij in 1755 terugkeerde. Hij
vertrok kort daarna als luitenant a. boord v.
d. Triton naar d. Middell. zee on deed als
commandeur v. 1756 t. 1761 een reis naar
West-IndiO on d. Bocht v. Frankrijk. Andermaal werd hem vergund bij d. 0.-Ind. Compagnie over to gaan on hij vertrok in 1761
met 't schip Onder-Karspel naar Batavia. Hij
kwam als bevelhebber der retour-vloot in
Juni 1763 terug on hem werd een gouden
medaille met ketting ter waarde v. f 400 vereerd. Gedurende zijn afzijn, in 1762, was hij
door d. Staten-Generaal tot kapitein ter zee
benoemd. Hij deed nog twee reizen in dienst
der 0.-Ind. Compagnie, v. 1764 t. 1770, waarop
hij China, Ceylon en d. kust v. Malabar bezocht, on in 1771 werd hem 't bevel opgedragen
over 't fregat Thetis v. 24 stukken, behoorende
tot 't eskader, dat naar d. Midden zee werd
gezonden. In 1774 voerde hij 't bevel over d.
Valk, waarmede hij op d. 0.-Ind. retour-schepen
kruiste; in 1776 vertrok hij met d. Albatros
naar West-Indio on in 1780 kreeg hij 't bevel
over d. „Piet Hein" v. 54 stukken, waarmede
hij op 5 Aug. 1781 d. zeeslag bij Doggersbank
tuss. d. Engelschen vice-admiraal Hyde Parker
on d. schout-bij-nacht Joh. Arn. Zoutman bijwoonde. d. ,,Piet Hein" lag in d. linie achter
d. „Admiraai de Ruiter" v. 68 stn (schout-bijnacht Zoutman) en vOOr d. „Holland" v. 64
stn (kapitein Dedel); wijl 't laatste schip in
d. Eng. linie, d. „Bienfaisant" v. 64 stn, in 't
begin v. 't gevecht niet op zijn plaats was,
had d. „Piet Hein" 't zwaarste schip uit d. Eng.
linie tegenover zich, zijnde d. „Prinses Amelia"
-v. 80 stn, maar hield hij d. strijd tegen d.
overmacht tot 't einde vol, hoewel hij deerlijk
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gehavend werd en 10 dooden en 50 gekwetsten
bekwam. Na 't eindigen v. d. slag werd hem
d. „Zephie toegevoegd om, wijl 't schip eenige
grondschoten bekomen had on gevaar Hop
to zinken, hem, zoo noodig, bij to staan. Op
13 Aug. kwamen d. schepen, behalve d. „Holland", die onderweg gezonken was, ter reede
v. Tessel. Van Braam deelde in d. belooningen
en bevordering, door d. Prins en d. StatenGeneraal a. d. strijders geschonken; hij werd
benoemd tot schout-bij-nacht en ontving d.
gouden medaille, to dier gelegenheid geslagen,
ter waarde v. 1300.
In 1789 werd hij aange/
steld tot vice-admiraal en in 1793 tot luit.admiraal v. Holland on West-Friesland. Hij
ging echter niet meer in zee. Na d. ontbinding
der marine in 1795 leefde hij ambteloos to Loenen, waar hij 21 Febr. 1807 overl.
Braam (JAKOB PIETER 1, geb. 27 Oct. 1737
te Werkhoven in d. prov. Utrecht, trad reeds
in 1748 als adelborst in d. zeedienst bij d. admiraliteit v. Amsterdam. In deze betrekking
deed hij drie reizen, waarvan d. laatste zeer
ongelukkig was, want op 20 Dec.1751 strandde
't fregat „'t Huis in 't Bosch" op d. Afrikaansche
kust bij Ceuta en d. equipage werd tot slaaf gomaakt. Bij 't treffen v. d. vrede in 1752 keerde
hij naar 't Vaderland terug. Hij werd in 1753
luitenant, in 1758 commandeur en deed in dezen
rang versch. reizen naar West-Indi6 on d.
Middell. zee. Hij verkreeg v. d. admiraliteit
to Amsterdam verlof met behoud v. zijn rang
in dienst der 0.-Ind. Compagnie over to gaan
en vertrok als gezagvoerder v. 't schip „Arnerongen" in 1764 naar Batavia. Na ruim twaalf
jaar in versch. deelen v. 0.-Indie, 't meest
in Bengalen, waar hij tot equipagiemeester
aangesteld was, gediend to hebben, keerde hij
naar 't Vaderland terug. Tijdens zijn verblijf
in Indie was hij tot kapitein bevorderd on
nu deed hij weder versch. tochten; o. a. cornmandeerde hij in 1782 een der schepen, die
onder d. schout-bij-nacht Kinsbergen uitgezonden waren om d. verwacht wordende 0.-Indievaarders in to wachten on to beschermen. Hij
werd in 1783 als kapitein-commandeur v. een
eskader v. zes schepen op verzoek der 0.-Ind.
Compagnie naar Indie gezonden om d. bezittingen v. d. Compagnie to beveiligen on to verdedigen. d. Compagnie toch was in d. oorlog
tegen Engeland zoo achteruitgegaan, dat zij
voor 't eerst, na een 180 jarig bestaan, d. hulp
der Staten-generaal moest inroepen; d. Compagnie, die meermalen 't Vaderland met hare
gewapende schepen had bijgestaan on door
aanzienlijke bijdragen of voorschotten bijstand
had verleend, was bij 't sluiten v. d. vrede
twaalf millioen gulden ten achteren.
Na raadplegingen tuss. Van Braam, d. gouverneur-generaal Alting on d. raden v. Indio
werd besloten, dat Van Braam met zijn scheepsmacht Malakka zou trachten to ontzetten, dat
door d. Regent v. Riouw belegerd werd, on
vervolgens dezen vorst zou tuchtigen. Op 29
Mei kwam Van Braam ter reede v. Malakka
en op 18 Juni werd d. vijand uit zijn stellingen
verdreven en Malakka ontzet. Op 2 Aug. 1784
werd d. Vorst v. Salangore getuchtigd voor
zijn bijstand a. d. Regent van Riouw. Van
Braam landde en trok met zijn mannen in
weerwil v. 't hevig vuur der Salangoreezen
tegen hunne werken op en vermeesterde ze
in weinig tijds. Van Braam zette d. Vorst of
en benoemde in zijn plaats d. oud-koning v.
Siak, radja Mohammed Ali. Nu stevende Van
Braam naar Riouw, verdreef er d. regent radja
Ali, sloot met d. Vorst een verdrag v. vrede
en bondgenootschap en kwam op 11 Dec. weder
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te Batavia, waar hij met vreugde en vele blijken v. hoogachting en erkentenis ontvangen
werd. Van Braam keerde op 30 Apr. 1785 naar
't Vaderland terug, maar deed op verzoek v.
d. Indische regeering d. bezittingen op Ceylon
en d. kust v. Coromandel aan om te zien
of er a. d. bepalingen v. 't vredesverdrag gevolg was gegeven en kwam op 28 Juni 1786
behouden to Tessel binnen. Ook in 't Vaderland word Van Braam om zijn beleid on voortvarendheid zeer geprezen; d. veroverde vaandels werden in d. groote zaal der Staten-vergad.
te 's Gravenhage opgehangen. Van Braam word
in 1788 benoemd tot schout-bij-nacht, in 1790
tot inspecteur v. 't korps zee-artillerie on in
1792 tot vice.admiraal. Sedert d. omwenteling
v. 1795 leefde hij ambteloos to Zwolle, waar
hij 16 Juli 1803 overl.
Etraa..7221/otzekgeest (ANDREAS EVERH. V.),
broeder v. d. voorg., gob. 1 Nov. 1739 to
Werkhoven, overl. to Amsterdam 8 Juli 1801,
was super-carga in dienst der 0.-Ind. Cornpagnie, vertoefde ruim 8 jaar in China en
zette zich daarna met zijn vergaderd vernaogen in Carolina, eon der Vereen. Staten v.
N.-Amerika, neder. Hij verloor daar zijn yenmogen en trad weder in dienst der 0.-Ind.
Comp., die hem afvaardigde als tweede ambassadeur naar d. Keizer v. China in 1794 en
'95, waarna hij zich weder in d. Vereen. Staten
vestigde. Van zijn ambassade is door hem in
1798 eon verslag uitgeg., 'twelk hij opdroeg
a. d. eersten president der Vereen. Staten v.
N.-Amerika, George Washington; een Nederl.
vert. hiervan verscheen te Haarlem in 1804.
Zijn kleinzoon dr. I. P. V. BRAAM HOUCKGEEST,
sedert 1877 hoogl. in d. ontleedkunde to Groningen, overl. in 1889.
Braarnbezion heeten d. (samengestelde
steen-) vruchten v. versch. tot 't gesl. Rubus
(nat. fam. der Rosaceen) behoorende plantsoorten, zooals B. fruticosus L., nemorosus
Hayne on corylifolius Sm., die alle ook bij
ons to lande, vooral op zandgrond, langs heuvelhellingen, in bosschen en heggen voorkomen en gedurende Juni, Juli on Augustus
bloeien. Al deze gewassen zijn heesters, meestal
v. stekels voorzien on dragon 3 a 5-tallige
bladeren en witte of lichtroode bloemen. In
rijpen toestand smaken d. braambezien zoet
of rins en worden zij langs d. duinen, d. Geldersche en Limburgsche heuvelen door kinderen gezocht, die ze verkoopen. Zij zijn
over 't algemeen zeer donker v. kleur en Of
glinsterende Of met een dun laagje was overtogen en hebben dan daardoor een dof uiterlijk.
Zij worden gekookt bij meelspijs gegeten of
met suiker tot gelei ingemaakt of men laat
't uitgeperste sap gisten, waardoor men een
aangenamen vruchtenwijn verkrijgt.
Brabanconne is d. naam v. een vrijheidslied, door Jenneval vervaardigd en door Campenhout op muziek gebracht tijdens d. afscheuring der Zuidelijke provincien v. 't koninkrijk der Nederlanden in 1830.
Brabant is dat gedeelte der Nederlanden
t. Z. en W. v. d. Maas, 'twelk in d. tijd der
Romeinen door d. Menapiers bewoond werd
en na d. dood v. keizer Lotharius, kleinzoon
v. Karel d. Groote, onder d. naam v. NederLotharingen v. 't overige Lotharingen gescheiden werd. Bij een verdrag op een boutvlot in den Rijn, in 916, tusschen Hendrik d.
Vogelaar, kon. v. Duitschland, en keizer Karel
d. Eenvoudige werd dit Neder-Lotharingen
verklaard tot 't Duitsche rijk to behooren on
in d. elfde eeuw beleende keizer Hendrik V
met dit hertogdom Gottfried d. Gebaarde, een
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afstammeling v. d. graven v. Leuven en Brussel.
Sedert dien tijd doemt d. naam Brabant op. d.
Afleiding v. dozen naam is onbekend; in 't
algemeen schijnt d. uitgang bant eon rivieroeverland to beduiden (vergelijk bijv. d. naam.
Teisterbant). In d. tijd v. Gottfried v. Bouillon,
op 't eind der 11e eeuw, komen d. namen
Brabant en Neder-Lotharingen nog door elk.
voor. Brabant wordt in oorkonden v. dien tijd
gespeld Brachbantesia en 't bestond uit d.
kwartieren Antwerpen, Brussel, Leuven en
's Hertogenbosch. d. Hertogen v. Brabant vervullen eon belangrijke rol in d. talrijke oorlogen v. 't laatste gedeelte der middeleeuwen.
Vaak trachtten zij gezag in Holland en in
Vlaanderen uit to oefenen en na d. overwinning bij Woeringen in 1288 vial ook 't hertogdom Limburg hun ten deel. Door hun verwantschap met d. hertogen v. Bourgondie erfde
Filips d. Goode kort na d. dood v. Jan v. Brabant, echtgenoot v. Jacoba v. Beieren, 't
gansche gebied on sedert deelt 't in 't lot der
onder 't Bourgondische en Oostenrijksche huis
vereenigde Nederlanden, maar in d. vrtjheidsstrijd tegen Spanje bleef eerst bijna geheel
Brabant in Spaansche handen en word onder Frederik-Hendrik 't aan vestingen rijke
Staats-Brabant eon voormuur der Zeven Provincien en gescheiden v. Zuid-Bra bant, dat
geheel onder Spaansche en sedert 1715 onder
Oostenrijksche heerschappij terugviel. Na d.
Fransche overheersching werden d. beide
deelen weder in 't koninkrijk der Nederlanden
vereenigd, maar door d. opstand v. 't Zuiden
werd Zuid-Brabant eon provincie v. Belgit; en
bleef 't oude Staats-Brabant onder d. naam.
Noord-Brabant een prow. v. Nederland.
Noord-Brabant grenst t. Z. a. d. Belg. provinci6n Antwerpen en Limburg, t. 0. a Nederl.
Limburg, is t. N. door d. Maas gescheiden v.
Gelderland en Z.-Holland en t. W. door 't
Hollandsch diep, Volkerak, d. Eendracht en
't Kreekerak v. d. Z.-Holl. on Zeeuwsche eilanden. 't Hoeft op 93 1/2 vk. geogr. mijl 509 028
bow. (op 1 Jan. 1890), waarvan 7/ 8 R. Kath.
zijn. Langs d. genoemde wateren is zware
kleigrond, maar overigens is er meest zandgrond en a. d. Z.. 0.-zijde 't Peel-moeras, zoodat 25 vk. geogr. mijl nog onbebouwd zijn.
d. Voorn. deelen zijn : 't markgraafschap Bergenop-Zoom, d. baronnie v. Breda, d. meierij v.
Den Bosch, 't land v. Heusden en d. Langstraat. d. Provincie is verdeeld in d. arrondissementen 's Hertogenbosch, Eindhoven en
Breda. Landbouw, veeteelt en fabrieksnijverheld zijn d. voorn. bestaanmiddelen. In d. watenon, die N.-Brabant a. d. N.- en W.-zijde begrenzen, loopen nog uit d. Dieze, die ontstaat
uit d. Rommel en d. Aa, 't Oude Maasje, d.
Dintel, die d. mond is v. d. vereenigde Mark
en Aa, d. Rozendaalsche vliet en d. Zoom.
Bovendien is er d. Zuid-Willemsvaart, die v.
's Hertogenbosch over Helmont naar Limburg
tot Maastricht loopt. 't Spoorwegnet verbindt
alle belangrijke plaatsen met elkander; er zijn
d. lijnen : Venlo—Helmopd—Eindhoven—Bokstel— Tilburg—Breda — Roz endaal —Bergen- opZoom naar Vlissingen; Eindhoven n. Hasselt;
Bokstel—Uden—Gennep n. Goch; Bokstel's Hertogenbosch—Hedel n. Utrecht; Tilburg—
's Hertogenbosch—Ravestein n. Nijmegen;
Breda—Lage Zwaluwe en Rozendaal—Lage
Zwaluwe n. Dordrecht met d. zijlijnen Lage
Zwaluwe—Moerdijk en Lage Zwaluwe—Geertruidenberg—'s Hertogenbosch; Tilburg n.
Turnhout; Rozendaal—Zevenbergen—Moerdijk
en Rozendaal n. Antwerpen. d. Hoofdstad
's Hertogenbosch heeft 27 138 inw. (1 Jan. 1890).
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Zuid-Brabant grenst t. N. a. Antwerpen en
Limburg, t. 0. a. Luik en Namen, t. Z. a.
Henegouwen en t. W. a. Oost-Vlaanderen en
heeft op 60 vk. geogr. mi.j1 1 060000 bow.; 't is
verdeeld in 3 arrondissementen, die to zamen
339 gemeenten tellen. In 't Z.-O. zijn d. laatste
uitloopers der Ardennen met 't bosch v. Soignies; 't overige deel der provincie is vlak, wel
besproeid en bebouwd met graan, koolzaad
en hennep. 't Water der provincie outlast zich
door d. Rupel in d. Schelde, d. Rupel ontvangt
d. Dyle, die d. Demer on d. Senne opneemt;
daarenboven zijn alle plaatsen v. eenig belang
door kanalen of spoorwegen met elk. verbonden. d. Hoofdstad is Brussel, dat met d. voorsteden bijna een half millioen inw. heeft;
verder vindt men er: Leuven, Aarschot, Waveren, Nivelles en Waterloo. d. Bevolking is
voor 't grootste deel R. Kath. en spreekt in
't N.-W.-deel Vlaamsch, in 't Z.-0.-deel Waalsch.
Bracciolini (FRANCESCO), geb. in d. Ital.
stad Pistoja in 1566 en daar overl. in 1644,
was een beroemd dichter, schoolmakker en
voortdurend vertrouwde vriend V. MAFFEI BARBERINI, die later paus Urbanus VIII werd. Hij
vergezelde dozen op een gezantschapsreis naar
't Fransche hof en bleef in 's Pausen omgeving en genegenheid tot diens dood. Van zijn
gedichten zijn 't meest bekend: „La croce
racquistata" en „Lo scherno degli Dei".
Brace (CHARLES LOVING), geb. 19 Juni 1820
to Litchfield in d. N.-Amer. staat Connecticut,
studeerde in d. theolpgie en bereisde een groot
deel v. Midden-Europa, waar hij vooral d. instellingen v. liefdadigheid en d. verzorging v.
arme kinderen onderzocht. In 1853 to NewYork gekomen, stichtte hij er d. „Children
aid society", een vereeniging, die zich ten
doel stelt arme, verlatene, verweesde on verwaarloosde kinderen in ordelijke gezinnen ten
platten lande to laten opvoeden. Na 25 jaar
had dit genootschap reeds 3 millioen dollars
uitgegeven en daarvoor 50 000 kinderen verpleegd, in eigene scholen doen onderwijzen
en tot d. arbeidersstand opgeleid. BRACE reisde
nog tweemaal naar Europa en eons naar
Californi6 met philantropische bedoelingen en
schreef: „Home life in Germany" (1853) „Norse
Folk" (1853); The races of the old world"
(1863); „The near West" (1869); „Short sermons
for newsboys" (1872) en The dangerous classes of New-York" (1872).
Brachelli (HUGO FRANZ), geb. 11 Febr.
1834 to Brtinn, studeerde in de rechten en
staathuishoudkunde, werd hoogl. a. d. polytechn. sch. to Weenen en in 1872 geplaatst a.
't Oostenr. ministerie v. Koophandel. Hij
ijverde inzonderheid voor d. statistiek, bewerkte d. benoeming v. commission daartoe,
organiseerde statistische congresses, waarvan
hij voorzitter werd, en schreef over dit onderwerp belangrtjke werken, o. a. „Die Staaten
Europa's" (1853); „Deutsche Staatenkunde"
(2 dln, 1856); „Statistische Skizzen der Oestr.Ung. Monarchie" (8e dr. 1881); „Statistische
Skizzen des deutschen Reichs" (5e dr. 1882) en
„Statistische Skizzen der europ. Staaten"
(3e dr. 1882).
Brachiapoda, zie armpootigen.
Brachmann (KAROLINA LUISE) werd 9
Febr. 1777 to Rochlitz gob., waar haar vader
kreits-secretaris was. Reeds vroeg openbaarde
zich haar dichterlijke aanleg; op dertienjarigen
leeftijd schreef zij reeds gedichten in d. „Horen"
en in d. „Musenalmanach". 't Verlies harer
ouders en een ongelukkig huwelijk stortten
haar in diepe zwaarmoedigheid, die 17 Sept.
1822 in zelfmoord eindigde. Van haar zijn ver-
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schenen : Gedichte" (2e dr. 1808); „Romantische Bluthen" (2 dln, 1817-1823); ,Das Gottesurtheil" (1818); „Novellen and kleme Romano"
(1819); „Schilderungen aus der Wirklichkeit"
(1820);„Novellen” (1822) en „Verirrun.gen"
(1822). e
Dar
zijn good v. vorm en
stijl doch missen diepte en kracht.
racht (TIELEMAN v.), geb. 29 Jan. 1625 to
Dordrecht, werd daar Doopsgezind leeraar,
maar legde zich tevens ijverig op d. wijsbegeerte, sterrekunde en kerkgeschiedenis toe
en overl. 7 Oct. 1664. Hij is d. schrijver v. „'t
Bloedig moordtooneel der doopsgezinde en
weerlooze Christenen", waarvan in 1685 een
uitg. met fraaie platen v. J. Luiken verscheen;
„Schole der zedelycke deugd", een book,
dat 25 drukken beleefd heeft, en „PredikaatziOn", die no zijn dood uitgeg. zijn.
Bracht (EUGEN), geb. 3 Jun.1842 to Morges
bij Geneve, wijdde zich a. d. schilderkunst,
maar trok zich, onvoldaan over zijn pogingen,
terug en vestigde zich als koopman to Berlijn.
d. Neiging tot d. kunst kwam echter weder
boven en nu studeerde hij to Karlsruhe met
gunstig gevolg naar d. natuur. Hij koos tot
zijn onderwerpen eenzame en woeste oorden,
zooals veen- of moerasgronden, die hij getrouw
on toch dichterlijk voorstelde. In dit opzicht
munten zjjn tafereelen v. 't oil. Rfigen uit.
Sedert 1882 is hij leeraar a. d. academie to
Berlijn, waar hij met VON WERNER 't panorama
„d. Slag bij Sedan" schilderde.
Brachthuiser (DANI2L), geb. 28 Sept. 1779
to Amsterdam, werd reeds als 3-jarig kind
blind, maar toonde groote vatbaarheid voor
d. toonkunst en werd onder d. leiding v.
POCKING een uitstekend organist, zoodat hij
uit een groot aantal mededingers tot organist
gekozen word, eerst v. d. Nieuwe Zijds-Kapel
en later v. d. Nieuwe Kerk to Amsterdam.
Hij was toen pas 22 jaar, maar d. roem v.
zijn spel en d. voortreffelijke wijs, waarop hij
d. gewrochten v. SEB. BACH ten gehoore bracht,
bezorgden hem een aantal lessen en maakten
zijn medewerking op concerten steeds gewild.
Hij schreef ook schoone composition en overl.,
algemeen geacht, 10 Juni 1832.
Brachvogel (ALBERT EMIL), geb. 29 Apr.
1824 to Berlijn, deed in zijn jeugd in versch.
richtingen vergeefsche pogingen zich een
baan to broken en ook zijn eerste letterkundige proeven vonden geen bij val. Toen echter
in 1856 zijn tooneelstuk „Narcisz" niet alleen
in d. Duitsche schouwburgen een stroom v.
toeschouwers lokte, maar in bijna alle Europeesche talen ten tooneele gebracht werd en
vele drukken beleefde, was zijn roem gevestigd en ontwikkelde hij als dichter, tooneelen romanschrijver een ongemeene vruchtbaarheid, zoodat hier slechts zijn meest bekende
werken vermeld kunnen worden. Deze zijn d.
tooneelstukken: „Adelbert vom Babenberge";
„Der Usurpator"; d. dichtbundel „Lieder u.
lyrische Dichtungen" en d. romans : „Benoni",
„Der Trodler"; „Der deutsche Michael" (4 dln);
„Der fliegende Hollander" (4 dln); 7,Das Rathsel
von Hildburghausen" (4 din); „Der Felz von
Erz (4 dln); „Der Schluszel" (3 dln) en „Der
Kampf der Demonen" (4 dln). In 1875 verscheen een keur uit zijn werken en in 1879
een verzamelde uitg. zijner werken, maar d.
schrijver was toen reeds overleden (27 Nov.
1878).
Brachylogus juris civilis is d. naam,
waaronder een merkwaardig handschrift in d.
Weener hofbibliotheek bewaard wordt, waarvan d. schrijver onbekend is, maar omstr. 1100
in Lombardip moot geleefd hebben. 't Is een
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kort begrip v. 't Romeinsche recht, waartoe d.
grondslag uit d. Instituten genomen is en
waarbij d. Pandecten, d. Codex en d. Novellen
gebruikt zijn. 't Is opmerkelijk, dat in 't duisterste tijdperk der middeleeuwen zulk eon
wetensch. werk is ontstaan.
Bracteati heeten oude Duitsche gouden
of zilveren munten, zoo dun als een loover,
die in d. middeleeuwen veel geslagen werden.
Braddon (MARY ELIZABETH), gab. to London in 1837, is d. schrijfster v. een groot aantal Engelsche romans, die met ongemeen talent
't leven der hoogere standen in Engeland
schilderen en tot 't einde d. lezer in gespannen verwachting houden. Vele zijn dikwijls
herdrukt en in naburige talon, ook in 't Nederl. overgezet. d. Meest bekende zijn: „Aurora Floyd" (1862); „Lady Audley's secret"
(3 dln, 1862), waarvan in dat jaar acht drukken verschenen; „Eleanors Victory" (1863);
„Sir Japers tenant" (3 dln, 1865); „Dead man's
shoes" (1874); An open verdict" (1878); „Asphosdel" (1881) en nog ruim 40 andere. Voor
haar baste werk wordt gehouden „Ishma61"
(1884), een verhaal uit 't Tweeds Keizerrijk,
waarin niet zoo zeer prikkelende tooneelen,
maar goede karakterschetsing voorkomt.
Braden is een bereiding v. 't vleesch,
waardoor alle voedende bestanddeelen er in
behouden blijven; 't moat daartoe a, d. geheele buitenvlakte zoo snel en stark verhit
worden, dat 't buitenste eiwit stolt en d. inwendige sappen belet uit to vloeien. d. Hitte
moat zoo geregeld worden, dat 't inwendige
gaar wordt on 't uitwendige niet verbrandt.
't Braden geschiedt 't best a. 't spit, maar
kan ook geschieden op d. rooster, in een braadpan in d. vooraf gestookten oven on ook in
een ijzeren of steenen pot met deksel, waarop
gloeiende kolen gelegd kunnen worden.
Bradford is d. naam v, versch. plaatsen;
in Engeland vindt men Bradford a. d. Air, in
't graafs. York niet ver v. d. stad York, on
Bradford a. d. Avon, in 't graafs. Sommerset
t. Z.-0. v. Bristol, bloeiend door d. lakenfabrieken; in d. Vereen. Staten v. N.-Amerika
ligt Bradford in New-Hampsshire en Bradford
in d, daaraan t. Z. grenzende staat Massachusetts. Van daze alle is d. eerste verreweg d.
belangrijkste. Daar zijn 215 000 inw.;54kerken,
een in 1873 gebouwd prachtig raadhuis, een
aantal fabrieken, vooral v. wollen stoffen, on
in d. omtrek buitenverblilven, ijzer- en kolenmijnen.
Bradford (JOHN), gab. to Manchester in
't begin der regeering v. Hendrik VIII, word
betaalmeester v. 't Engelsche leger on ontvreemdde golden uit 's lands kas ; doch weldra
berouw daarover gevoelende, verkocht hij zijn
geheele bezitting, ten einde daze schuld to
delgen, on wijdde hij zich van toen of a. d. geestelijken stand. Als leeraar bij d. hervormde
kerk stond hij in gunst bij Eduard VI, die
hem tot zijn kapelaan benoemde, maar, toen
Maria d. troon beklom, deelde hij in 't lot v.
zoovelen, die d. hervormde leer niet wilden
verzaken, on ward hij op 1 Juli 1555 to Smithfield ter dood gebracht. Er bestaan v. BRADFORD
twee leerredenen: „Over 't berouw" en „Over
't Heilig Avondraaal"; een verzameling brievent geschreven gedurende d. gevangenschap,
die zijn sterven voorafging, en gebeden on
overpeinzingen, die in d. werken v. bisschop
Goverdale aangotroffen worden.
Bradlaugh (CHARLES), gab. to London in
1833, moest zich v. zijn vroege jeugd of in ondergeschikte betrekkingen 't onderhoud verschaffen en vaak met armoede kampen, maar wist
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zich in weerwil hiervan door groote geestesgaven, leergierigheid en wilskracht uitgebreide
en veelzitidige kennis to verwerven en zich
to yens in 't spreken voor groote volksvergaderingen to oefenen, waar hij door zijn.vurige
welsprekendheid on blijkbare onbaatzuchtigheid zeer populair ward. Zijn richting ward
meer on meer republikeinsch on atheistisch.
Als hoofd v. twee groote vereenigingen : „The
national Secular society" en „The Landlaw
reform league", oefende hij machtigen invloed
on ward hij in 1880 door Nottingham tot lid
v. 't Parlement gekozen. Hij weigerde echter
d. eedafiegging en ward daarom in 't Lagerhuis niet toegelaten. Dit gaf aanleiding tot
jaarlijks wederkeerende ergerlijke tooneelen.
Zijn uitsluiting ward doorgezet, ook zelfs toen
hij zich tot 't afleggen v. d. eed bereid verklaarde. Toen hij echter in 1885 bij d, algomeene verkiezingen met groote meerderheid,
te Northampton verkozen word, kon men hem
bij 't samenkomen v. 't nieuwe Parlement d.
toelating on eedaflegging niet weigeren. Hij
nam zitting, stond voortdurend radicale hervormingen voor on in 1888 ward zijn voorstel
aangenomen, volgens 'twelk laden v. 't Parlement, die tegen 't afleggen v. een eed gemoedsbezwaren hebben, met eon belofte on
verklaring kunnen volstaan.
Bradley (JAMES), een beroemd sterrekundige, ward in 1692 to Shireborn in Engeland
gab. Ofschoon tot d. predikdienst opgeleid, bestudeerde hij met ijver d. hemellichamen, zoodat hij in 1721 tot hoogl. in d. sterrekunde bij 't
college v. Saville to Oxford ward aangesteld.
In 1727 openbaarde hij zijne ontdekking v. d.
afdwaling des lichts. Hoewel de nauwkeurigheid in de sterrekundige waarnemingen hierdoor bevorderd ward, bleef er nog een verschil over, dat hem achttien jaar met volharding zijn waarnemingen deed voortzetten, tot
hij d. oorzaak v. dit verschijnsel volkomen
meende to kunnen verklaren door a. d. as
der aarde een geringe slingerende beweging
(nutatie) toe to kunnen on hij deelde daze
hypothese in 1747 in een brief a. lord Maclesfield made. D'Alembert heeft naderhand d.
oorzaak v. dit slingeren volgens d. theorie
der aantrekkingskracht verklaard. Doze onderzoekingen hebben een grooten invloed op
d. sterrekunde gehad en 't mogelijk gemaakt d.
tafelen v. d. bewegingen der hemellichamen met
groote nauwkeurigheid op to maken. Bradley
ward in 1741, na d. dood v. Halley, tot observator benoemd a. d. sterrewacht to Greenwich.
Hier arbeidde hij tot zijn dood, in 1762, in
afzondering; hij verzamelde versch. folianten
vol waarnemingen, die veel nut gesticht hebben. Uit daze rijke bran putts Meyer d. bouwstof voor zijn maantafelen; 1200 door Bradley
berekende waarnemingen leverden hem d.
hiertoe noodige bepalingen. d. Verzameling
zijner waarnemingen ward a. d. universiteit
to Oxford vermaakt, die dozen schat lang ongedrukt bewaarde, doch eindelijk in 't Licht gat
Bradley . (EDWARD), gab. in 1827 to Kidderminster, studeerde in d. theologie to Durham,
ward rector te Denton on schreef, veelal onder
d. pseudoniem CUTHBERT BEDE, humoristische
verhalen, reisbeschrijvingen on gedichten, o. a.
„Adventures of Mr. Verdant Green" (9e dr.
1871); „Fairy fables" (1857)- Nearer and dearer"
(1857); „Happy hours at Winford grange" (20
dr. 1872); ;,A tour in Tartanland" (2e dr. 1869);
„The white wife" (2e dr. 1868); „The Rooks
garden" (20 dr. 1868) on „Mattins and Muttons
or the beauty of Brighton" (2 dln, 1866).
Bradsberg is een ambt a. d. Z.-kust v.
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Noorwegen, ruim 247 vk. geogr. mijl groot
met ruim 80 000 bew. d. Natuur is er indrukwekkend schoon, want 't kustland verheft
zich snel tot 't gebergte, waar d. rivieren
meren• en watervallen vormen of in ontstuimige vaart zeewaarts stroomen. d. Hoofdstad
heet Skien. Tot dit ambt behoort d. voogdy
Telemarken, waar d. bewoners nog zeer ouderwetsche en eigenaardige zeden hebben.
Braelreleer (FERDINAND), geb. in 1792 to
Antwerpen en daar overl. in 1839, was een
der beroemdste Belgische genre- en historieschilders. Hij had 't onderwijs v. VAN BREE
genoten en op staatskosten drie jaar to Rome
gestudeerd. Zijn voorn. historiestukken waren: „Esau en Jakob"; „d. Heilige familie"; „'t
Bombardement v. Antwerpen" en „Gravin Lalaing, Doornik verdedigend". In daze volgorde
heerscht een steeds hoogere volmaking, edeler
opvatting en schooner koloriet. Later steeg
zijn kunstvermogen nog hooger in 't vol waarheid en leven schilderen v. huiselijke tooneelen; zoo werd bijv. in 1841 voor zijn „Huiselijke
twist" 130 000 fcs betaald. — Ook HENRI BRAEKELEER, geb. 1840 to Antwerpen en daar overl.
27 Juli 1888, ontwikkelde zich tot een oorspronkelijk on hooggewaardeerd schilder.
Braga of Bragar was een v. d. 13 mannelijke godheden der oude Noorsche volken,
een zoon v. Odin en Frigga en werd als d.
god der wijsheid, welsprekendheid, dicht- on
toonkunst vereerd. Hij werd als oud en langgebaard afgebeeld met een harp, telon genoemd, en had Iduna tot gade. Zijn naam is
meermalen voor tijdschriften en dichtwerken
gebruikt, o. a. voor twee jaarg. v. een tijdschrift
in dichtmaat, waarvan d. eerste in 1842 door
J. J. L. Ten Kate en A. Winkler Prins on d.
tweeds door J. G. De Hoop Scheffer en H.
Kretzer werd geredigeerd. Beide jaarg. beleefden in 1862 een 2n en in 1882 een 3n druk.
Braga is d. hoofdst. v. d. Portug. prov.
Entre Minho e Duero, heeft 20 000 inw. en ligt in
een schoon breed dal. Er zijn een fraaie Gothische hoofdkerk, een aartsbisschoppelijk paleis,
een stark kasteel en in d. nabijheid Romeinsche bouwvallen. In d. middeleeuwen was
Braga d. hoofdst. v. 't rijk der Sueven.
Braga (THEOPHILO), geb. 24 Febr. 1843 op
s. Miguel, een der Azorische ail., gaf reeds op
13-jarigen leeftijd d. bundel gedichten „Folhas
-verdes" (Groene bladeren) uit, die in 1869 herdrukt werd. Hij studeerde in d. rechten to
Coimbra. Hij schreef in dien tijd veel gedichten, die grooten bijval vonden, grooten invloed
op d. richting der Portug. letterkunde oefenden,
maar een domocratische strekking hadden on
daardoor misschien oorzaak waren, dat hij
lang vergeefs naar een academischen leerstoel
solliciteerde. In 1872 werd hij eindelijk hoogl.
in d. geschied. der Portug. letterk. to Lissabon. Zijn hoofdwerk heet „Historia da litteratura portugueza", dat in 1875 reeds tot 16
dln was aangegroeid. Hij gaf vele bloemlezingen (o. a. ook „Cantos popularos do Archipelago acoriano"), overzichten der letterk.,
dichtbundels, rechtsgel. verhandelingen on in
1879 een „Historia universal" in 't licht.
Braganza is d. hoofdstad der N.-O.-prov.
v. Portugal, Traz-os-Montes geheeten. Vroeger
was daze stad d. hoofdplaats v. 't hertogdom
v. denzelfden naam; echter niet d. residentie
der hertogen: daze woonden to Villaviciosa.
Braganza heeft slechts 5000 inw. In 1640 besteeg 't geslacht v. Braganza d. troon v. Portugal en tegenw. voert d. oudste zoon v. d.
regeerenden vorst d. titel v. hertog v. Braganza.
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Braganza (Geslacht v.). Alphonsus, natuurl.
zoon v. Joao I, koning v. Portugal, en Agnes
Pirez, werd in 1442 tot hertog v. Braganza
verheven; zijn zoon Ferdinand werd daarenboven markies v. Villaviciosa en gouverneur
v. Ceuta; zijn kleinzoon Ferdinand II werd
in 1483 op last v. Joao II onthoofd. Een
zijner afstammelingen, Jan I, was gehuwd
met Oatharina, kleindochter v. kon. Emanu61,
waarom hij onder d. regeering V. d. koningkardinaal Hendrik aanspraak maakte op d.
troon; daze was connetable v. Portugal on
stierf in 1582. Zijn kleinzoon Jan, achtste
hertog v. Braganza, werd in 1640 onder d. naam
Joao IV koning v. Portugal; want na 60 jaar
onder d. heerschappij v. Spanje gebukt to
hebben, kwamen d. Portugeezen tegen Filips
IV in opstand on riepen zij JAN tot koning
uit en 't gelukte a. d. Spaansche koningen
niet hun gezag wader to herstellen. Eerst
onder Pedro II, in 1668, werd d. vrede met
Spanje gesloten en Portugal als een onafhankelijk koninkrijk erkend. In 1807 werd Portugal door een Fransch lager onder Junot
bezet ; Napoleon verklaarde 't huis v. Braganza
vervallen v. d. Portugeeschen troon; d. koninkl.
familie week naar Brazilie en vestigde d. regeeringszetel to Rio-Janeiro. Op 't Congres to
Weenen werd Brazilie met Portugal tot een
rijk vereenigd, maar koning Joao VI hield
zijn verblijf tot in 1821 in Brazilie en moest
toen op verlangen der Portugeezen naar Lissabon terugkeeren. Hij benoemde zijn oudsten
zoon, don Pedro, tot regent v. Brazilie, doch dit
land scheidde zich af als een onafhankelijk
keizerrijk en Pedro bleef ook enkel keizer v.
Brazilie, toen Joao VI in 1826 stierf, keizer
Pedro deed n.l. afstand v. d. troon v. Portugal
ten behoove v. zijn zevenjarige dochter Donna
Maria da Gloria onder voogdij v. haar oom
don Miguel. Daze deed echter zichzelf tot
koning uitroepen waardoor een langdurige
burgeroorlog ontstond, die daarmede eindigde,
dat don Miguel Portugal moest verlaten on
Maria da Gloria a. d. regeering bleef. Zij huwde
in 1834 met d. Hertog v. Leuchtenberg en, toen
daze kort daarop stierf, in 1836 met prins
Ferdinand v. Saksen-Coburg on d. afstammelingen uit dit huwelijk regeerden sedert over
Portugal.
Brahaspadi heet bij d. Hindoe's d. planeet Jupiter, dien zij als d. beschermer der
geleerden vereeren. Zij beelden hem af als
een koning met een kroon op 't hoofd en een
schepter in d. hand, vierarmig en zittend op
een antilope.
Brahe heet een linker- (westelijke) tak v.
d. Weichsel zij ontspringt in Pommeren,
loopt door eenige meren, is 195 KM lang, maar
slechts tot 15 KM. v. d. mond bevaarbaar.
Van dit bevaarbare deel loopt 't Brombergerkanaal naar d. Netze, die een tak is v. d.
Oder.
Brahe, zie TYCHO BRAHE.
Brahe (PEER DE), geb. in 1602 to Ridderholm in Zweden, studeerde to Upsala on a.
Duitsche on Italiaansche universiteiten, verrijkte daarna zijn algemeene kennis door reizen, trad in Zweedschen staatsdienst on won
't vertrouwen V. koning GUSTAAF ADOLF en v.
diens dochter koningin CHRISTINA. Toen daze
in 1654 tot 't besluit kwam afstand v. d. troon
to doen, ontried hij haar dit met alle macht
en, toen zij volhardde, weigerde hij mode to
werken bij d. plechtigheid der ontkroning.
Hij werd onder haar opvolgers gouverneurgeneraal v. Finland on bracht daar veel goods
tot stand. Hij zorgde voor goad onderwijs,
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“dcbtte d. universiteit to Abo en legde d.
grondslag tot een nieuw Wetboek. Hij overl.
12 Sept. 1680. d. Brahestad in Finland, door
hem gesticht, vereeuwigt zijn naam.
Brahma is d. eerste der drie godheden
v. d. Hindoe's. Zij beschouwen hem als d.
schepper en bevolker der wereld, d. insteller
der vier kasten en der wetten en heilige verordeningen v. zijn belijders. Brahma wordt
door hen afgebeeld met vier aangezichten,
die naar d. vier hemelstreken gericht zijn,
met vier armen en zittende op een witte
zwaan. d. Symbolische veneering v. Brahma
klimt op tot hooge oudheid. d. Oorspronkelijke
beteekenis v. 't Sanskritische woord Brahma
is 't aanduiden v. bidden, v. een heilige verrichting; 't geeft alzoo ook d. veneering in
tempels v. Wishnoe en Shiwa to kennen.
.Brahmaismus ('t) is d. godsdienstleer
der Brahmanen of Braminen, d. hoogste kaste
der Hindoe's. Aanvankelijk vereerden d. Indi6rs d. krachten en verschijnselen der natuur
als goden. Langzamerhand drong 't geloof
door a. een wezen boven doze goden, een
wereldgeest, eeuwig onveranderlijk. Dit was
BRAHMA, ook wel onzijdig als het alles doorademende en bezielende voorgesteld. Uit
BRAHMA zijn alle dingen voortgekom.en: eerst
acht ondergeschikte goden, daarna d. luchtgeesten, vervolgens d. refine, onzondige menschen, d. dieren, d. planten, d. delfstoffen. Uit
't hoofd v. BRAHMA kwam d. kaste der priestess, der Brahmanen, uit zijn armen d. kaste
der krijgslieden, uit zijn dijen die der landbouwers, uit zijn voeten d. dienende kaste.
Eens moat alles tot BRAHMA terugkeeren,
maar d. ziel v. onreine, zondige menschen
moet eerst door d. zielsverhuizing, een reeks
v. overgangen in andere lichamen, en eindelijk
door folteringen in 't rijk v. JAMA gelouterd
worden. Wie deze zielsverhuizing en foltering
wil ontgaan, moat d. verordeningen der priestens stipt nakomen, niets onreins gebruiken
of aanraken, goon vleesch eten, zich zeif kastijden on al zijn gedachten, aandoeningen en
begeeren oplossen in een denken aan en een
wenschen naar d. vereeniging met BRAHMA.
Ongeveer zes eeuwen voor Chr. ontwikkelde
zich uit deze leer een wijsgeerig stelsel onder
d. Brahmanen, volgens 'twelk BRAHMA onstoffelijk en al wat wij stoffelijk noemen, uit
hem voortgekomen is. Dit stoffelijke is echter
slechts zinsbodrog, iets, dat schijnt on verdwijnt. d. Zintuigen, ook slechts schijn, misleiden d. mensch en doen hem d. schijn voor
iets wezenitjks houden. 's Menschen ziel is
een deel v. BRAHMA, moat hem zoeken en
trachten to begnijpen en zich v. d. heerschappij en d. banden des lichaams verlossen.
't Volk, d. bewoners v. Voor-Indic, begreep
deze leer niet en verbond a. d. Brahma-dienst
d. veneering der oude landsgoden: WISHNOE,
d. god v. 't uitspansel, v. d. bloei der natuur en d. weldadigen regen, en SHIWA, d.
oorzaak v. 't onweder. In d. loop des tijds worden BRAHMA, d. schepper, WISHNOE, d. onderhouder, en sEawA, d. verdelger, als een drieeenheid gehuldigd.
Ongeveer tegelijkertijd (600 v. Chr.) kwam
d. leer v. BOEDDHA op, die zich snel verbreidde,
on om deze 't hoofd to bieden erkenden d.
Brahmanen twee mythische helden, RAMA en
KRISHNA, als d. 7e en 8e menschwording v.
WISHNOE en alzoo 't driegodendom. Zij bouwden prachtige tempels, verzachtten d. voorschriften, inzonderheid d. zelfkastijding, en
verdrongen aldus 't Boeddhisme. d. Afscheiding der kasten bleef streng gehandhaafd,
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't brengen v. offeranden, zelfmoord on 't voibranden der weduwen aangemoedigd.
Brahmanen of Braminen zljn d. priestens v. BRAHMA. Zij waken d. edelste kaste
uit en worden als heilig beschouwd, zoodat
niemand uit een andere kaste hen wag aanraken. Behalve dat a. hen d. tempeldienst on
d. kennis der heilige schriften is opgedragen,
zijn zij d. raadslieden der vorsten, beslechters
der geschillen on d. kenners der geneeskrachtige planten. Nog staan d. Brahmanen in hooge
achting, zij bekleeden d. voorn. waardigheden
in Voor-Indic. Velen v. hen leven echter in
armoede on zijn daardoor gedwongen workzaamheden to verrichten, die niet tot d. bestemming hunner kaste behooren.
Brahma-Poetra is d. rivier, die tuss.
Voor- on Achter-Indi6 uitmondt en door d.
Hindoe's als heilig beschouwd wordt. Waar
zij ontspringt is niet met zekerheid to bepalen ;
evenwel is 't waarschijnlijk, dat deze rivier
dezelfde is als d. Dsang-bo-tsin, die door
Thibet stroomt en in 't N. v. 't Himalaya-gab.
niet ver v. d. bronnen v. d. Indus ontspringt.
Neemt men dit aann is d. bovenloop d.
Dsang-bo-tsin door
Tibet;
d. middelloop door
Assam v. 't 0. n. 't W. onder d. naam v.
Brahma-Poetra, Lohitina on Bori-Lohit; en d.
benedenloop, Megna-rivier geheeten, v. 't N.
n.'t Z. door Bengalen. d. Middel- en benedenloop
is to zamen 207 geogr. mijl lang. Met groot
stroomverval stort zij zich in 't laagland, waar
zij zich in versch. armen verdeelt, die uitmonden in d. Delta v. d. Ganges, en alzoo
in d. golf v. Bengalen vloeit. d. Naam BrahmaPoetra beteekent zoon v. Brahma; d. bevolking
vereerde hem als een mannelijke godheid, gelijk d. Ganges als een vrouwelijke godheid beschouwd ward. Op 't eiland Ganga-Sagar, in d.
Delta v. d. Ganges, waar doze d. Brahma-Poetra
ontvangt, is een der meest vereerde pagoden.
Brahmo Somaih heat een kerkgenootschap in Britsch-Indi6, gesticht door RAM
MOHUM ROY to Calcutta in 1830 en verbreid
door KESHUB SHUNDER SEN met zooveel ijver
en zulk goad gevolg, dat er in 1875 reeds
honderd gemeenten bestonden. SEN, die in
1870 een reis naar Engeland deed, wordt in
zijn pogen door d. Britsche regeering gesteund.
Daze kerk bestrijdt d. afgoderij en 't kasteonderscheid, verkondigt 't bestaan v. een Opperwezen, bent waarheden uit 't Brahmalsmus, d. Islam en 't Christendom on bevordert
't onderwijs.
Brahms (Jolt.), gab. 7 Mei 1834 to Hamburg, toonde reeds jong grooten aanleg tot
d. muziek on studeerde, na voorbereidend
onderricht, to Dusseldorf onder leiding v.
SCHUMANN, die hem bij d. muziekwereld als
een groot talent inleidde. BRAHMS trad op als
muziekdirecteur in versch. Duitsche steden,
inzonderheid to Weenen. Hij verbaasde 't
publiek door zijn meesterschap op 't klavier
en schreef een aantal meesterlijke compositi6n
op ieder gebied, behalve op 't dramatische.
Zijn beroemdste werken zijn: „Das deutsche
Requiem"; „Schicksalslied", „Liebes-lieder" en
„Triumphlied".
Brahoei heat een volksstam in 't 0. v.
Beloedsjistan, op d. grens v. Sindh, die vermoedelijk v. d. oorspronkelijke bewoners is
overgebleven en zich teruggetrokken heeft
naar 't gebergte, dat insgelijks Brahoei heat
en zich tot 4000 M. boven d. zee verheft.
Braid (JAMES), gab. in 1795 to Fifeshire in
Schotland, geneesheer in 't mijndistrict v.
Lanark en later to Manchester, ontdekte in
1841 't hypnotisme, dat aanvankelijk door
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Fransche geneeskundigen 't Braidisme genoemd ward. Hij vond nl., dat 't a,anhoudend
staren op een blinkend voorwerp bij velen
een eigenaardigen toestand v. verdooving
wekte; hij onderzocht sedert d. aard v. dit
verschijnsel on paste 't toe op d. geneeskunde.
Hoewol zijn mededeelingen omstr. 1853 groot
opzien baarden en belangstelling wekten, geraakte zijn ontdekking in vergetelheid on
BRAID overl. 25 Mrt 1870. Eerst later werden
door vernieuwd onderzoek zijn mededeelingen
bevestigd. Hij schreef over dit onderwerp o. a.
in 1843 „Neurypnology or the rationale and
nervous sleep"; in 1850 „Observations on
trance, or human hybernation" en in 1852
„Magic, witchkraft, animal magnetism, hypnotism and electrobiology".
Braila is een belangrijke havenstad met
35 000 inw. in Wallachye a. d. linker-oever v.
d. Donau, even voordat deze eon delta vormt,
14 KM. v. d. Zwarte zee. d. Bevolking bestaat
moest uit Boelgaren on Grieken, die handel
drijven in graan, oliezaad, talk en wol.
Braine-le-Comte is een stad met 7000
inw. in d. Belg. prov. Henegouwen op 't
kruispunt der spoorwegen Brussel—Bergen
(Mons) en Gent—Charleroi. In d. slag bij
Waterloo (18 Juni 1815) was dit een gewichtig
strategisch punt, om welks bezit moorddadig
werd gestreden.
Bra.k als zelfst. naamw. (Fr. limier, Hd.
Spilrhund, Eng. setter), bet. eon hondenras, dat
een zeer ontwikkeld reukorgaan heeft, daardoor bijzonder geschikt is 't wild op to sporen en door d. jagers staande- of speurhond
genoemd wordt. Brak, als bijvoeg. naamw.
(Fr. saumatre, Hd. salzig, Eng. brackish, briny),
wordt gezegd v. rivierwater, dat ondrinkbaar
is door d. vereeniging met zeewater of met 't
water uit venen of stilstaande poelen.
Brakel is een gemeente met 1200 inw. in
d. prov. Gelderland, 8 KM. t. 0. v. Gorinchem
en 11 KM. t. W. v. Zalt-Bommel.
Brakel (DIRK GERRITSZ.
gab. to Enkhuizen in 1608, predikant in ondersch. gemeenten, laatst to Makkum, en overl. 14 Febr.
1692, is d. schrijver v. 't boekje „'t Geestelijk
leven en d. staat eons geloovigen", dat in 1777
d. 15en druk beleefde. Zijn zoon WILLEM
BRAKEL, laatst predikant to Rotterdam en
daar overl. 30 Oct. 1711, was een der beroemdste godgeleerden v. zijn tijd on d.
schrijver v. versch. stichtelijke boeken. Zijn
„Redelijke godsdienst" (3 din) werd in 1795
voor d. 20e maal uitgeg. on wordt nog door
velen begeerd.
Brakel (PIETER V.), kapitein (door BRANDT
in „'t Leven v. De Ruiter" ook schout-bij-nacht
on commandeur genoemd) bij d. admiraliteit
Y. Amsterdam, was bevelhebber over drie
oorlogsschepen, die d. rijkgeladen Smirnasche
vloot geleidden, toen hij op d. hoogte v. Cadix
op 29 Dec. 1664, dus voor d. oorlogsverklaring,
door d. Britschen commodore Thom. Allen, die
zeven schepen onder zijn bevel had, onvoorziens werd aangevallen. VAN BRAKEL zeilde
hem to gemoet en deed hem d. gewone eerbewijzen, die door d. commodore, zoodra VAN
BRAKEL hem op zijde was gekomen, met d.
voile laag uit zijn schip beantwoord werden.
Hierop ontstond een scherp gevecht, waarbij
VAN BRAKEL sneuvelde; alle kapiteins, ook
die der koopvaarders, weerden zich dapper;
slechts drie koopvaarders vielen d. vijand in
handen, d. overige ontkwamen met d. oorlogsschepen in d. baai v. Cadix.
Brakel (JOHAN v.), schout-bij-nacht bij d.
admiraliteit v. d. Maas, werd to Rotterdam
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in 1618 gab. Van jongs of werd hij tot d.
zeedienst opgeleid; hij nam a. moest alle belangrijke zeeslagen in d. Eng. oorlogen deel,
eerst als kapitein of commandeur v. een brander, later als bevelhebber v. een oorlogsschip.
Als commandeur der branders bewees hij in
d. vierdaagschen zeeslag (11 t. 14 Juni 1666)
zooveel dienst, dat men hem 't bevel over
eon oorlogsschip opdroeg. In dozen rang dekte
hij bij d. verovering v. 't fort Sheerness op
20 Juni 1667 met nog twee kapiteins d. landing der mariniers en soldaten, die onder
bevel v. kolonel Dolman dat fort veroverden,
en op 22 Juni voerde hij 't stoute bedrijf uit,
dat zijn naam vereeuwigde on d. tocht op d.
rivier v. Rochester mogelijk maakte. Op last
v. Cora. De Witt was hem arrest opgelegd,
omdat hij, tegen 't verbod, een sloop met yolk
a. wal had laten gaan. Toen men nu d. Theems
versperd vond door een ijzeren ketting met
twee groote oorlogsschepen er voor bood
VAN BRAKEL aan met zij n schip „d. Trede"
d. doortocht to banen. it werd hem toegestaan. Hij veroverde d. schepen „Unity"
en „Carolus Quintus", waardoor d. brander v.
VAN RHIJN gelegenheid kreeg d. ketting stuk
to zeilen of los to maken on onze vloot d.
rivier op kon varen.
Hierom genoot v. BRAKEL d. eer d. „Royal
Charles" en d. „Unity" naar 't vaderland to
mogen brengen. d. Algemeene Staten schonken aan V. BRAKEL een gouden medaille en
keten ter waarde v. f 1200• aan hem en zijn
yolk werd boven d. waarde v. d. door hem
genomen schepen nog f 12 000 gegeven en hij
werd door d. admiraliteit v. d. Maas tot bevelhebber v. een groot linieschip aangesteld.
Aan roekeloosheid grensde zijn dapperheid,
toen hij in d. slag bij Solebay op 7 Juni 1672
d. admiraal der Blauwe vlag, Montagu, graaf
V. Sandwich, wiens schip 100 stukken on 800
man voerde, aantastte en 't gevecht anderhalf
uur gaande hield, met 't gevolg, dat d. Admiraal zich zou hebben overgegeven, als zijn
tegenpartij een vlag had gevoerd; eindeltjk
gelukte 't a. d. „Royal James" v. VAN BRAKEL
los to komen, maar, nadat een brander 't in
vlam zette, zonk 't spoedig in d. diepte. VAN
BRAKELS schip had door dat ongelijke gevecht
zoo geleden, dat 't uit d. vloot naar Zeeland
gesleept werd, waar 't ternauwernood Pere
bereikte. VAN BRAKEL zelf was gewond en
had onder zijn equipage, die uit 300 man bestond, ruim twee derde dooden on gekwetsten.
Ook d. dappere Montagu liet met zijn zoon
in dit gevecht 't leven: beiden verdronken,
toen zij zich v. 't zinkende schip trachtten to
redden. Nauwelijks was VAN BRAKEL binnengaats, of; niettegenstaande hij gekwetst was,
trok hij a. 't hoofd v. zijn scheepsvolk, ten
getale v. 150 man, naar een der moest bedreigde posten. In 1673 vinden wij hem als
kapitein v. 't schip v. 84 stukken „d. Voorzichtigheid" in d. slag tegen d. vereenigde
Fransche en Engelsche vloot op 14 Juni ter
hoogte v. Nieuwpoort, waarin hij DE RUITER
trouw bijstond, toen deze in een hevig gevecht
geraakt was tegen 't eskader v. prins Robert.
VAN BRAKEL gaf even groote blijken v. onbeteugelden mood in d. gedenkwaardigen slag
bij Kijkduin op 21 Aug. v. datzelfde jaar; ook
nu moest zijn schip wegens d. in 't gevecht
bekomen schade uit d. vloot gezonden worden.
In 1684 tot schout-bij-nacht bevorderd, deed
hij in 1687 een tocht met vier schepen naar
d. Middell. zee ter beteugeling der Algerijnsche
zeeroovers, waarin hij naar wensch slaagde.
Zijn eskader maakte een deel uit der vloot,

BRA.

269

die in 1688 prigs Willem III naar Engeland
voerde. In d. slag bij Bevesier, op 10 Juli
1690 tegen d. Franschen geleverd, verloor
VAN BRAKEL, op zijn schip „d. Veluwe" dapper
strijdende, door een kanonskogel 't leven. Zijn
kapitein M. DE LA CAVE wist echter 't schip
met zooveel beleid te gebieden, dat niemand
't sneuvelen v. d. bevelhebber bemerkte. 't
Lijk v. d. held werd te Rotterdam in d. s. Laurens kerk begraven, waar in 1692 voor hem
een praalgraf verrees.
Braken (vomitus, ernesis) is 't ontlasten
der maag v. d. inhoud door d. slokdarm en
d. mond. Walging, speekselvloed, vermeerderde uitwaseming, koud zweet, bleeke gelaatskleur, een gevoel V. zwakte en een versnelde pols gaan vooraf. d. Buikspieren en 't
middelrif trekken zich sterk te zamen en nu
werpt d. maag, die zelf hierbij werkzaam is,
d. inhoud uit: eerst spijs en drank, in min
of meer verteerden staat, of hangende v. d. tijd,
die er na 't gebruik is verloopen, V. d. aard der
stoffen en v. d. min of meer gezonden toestand
der maag ; vervolgens komt slijm uit d. maag en
uit d. slokdarm, eindelijk gal, die uit d. twaalfvingerigen darm in d. maag is overgegaan.
Door d. heftige uitademing, die bij 't braken
intreedt, wordt ook soms slijm uit d. luchtpijpen, d. longen en d. neus gedreven. In
ziekten zijn er ook andere stollen, die door
braking worden uitgeworpen, bijv. bloed bij
d. bloedbraking, drekstoffen bij darmkronkel
(miserere), in koortsen soms levende wormen,
in sommige ziekten eigenaardige schimmel
plantjes (zie Sarcine), bij de cholera een waterachtige stof, waarin veel afgestooten stukjes
v. 't plaaster-epithelium der maag en ingewanden. In gewone gevallen keert 't welzijn
spoedig terug en d. vermoeidheid wordt door
slaap gevolgd, waar soms is d. prikkelbaarheid zoo verhoogd, dat d. maag nog eenigen
tijd alles uitwerpt, en in ziekten, vooral bij
d. cholera, kan deze verhoogde gevoeligheid
aanhoudend zijn.
Zuigelingen braken zonder moeite en bij
hen is dat verschijnsel, evenals bij vele dieren,
normaal. 't Te veel genomen zog of ander
voedsel wordt door zuigelingen in golven, zonder moeite of inspanning en zonder dat d.
gezondheid er bij lijdt, uitgeworpen. d. Anatomic) leert ook, dat d. maag v. zuigelingen
een anderen vorm heeft dan die v. volwassenen: bij volwassenen gaat d. slokdarm ongeveer in 't midden in d. maag over en d. maag
vormt a. d. linkerzijde een grooten blinden
zak, welks weerstand bij 't braken overwonnen
moet worden; bij zuigelingen gaat d. slokdarm bijna zonder bocht in 't linkerdeel der
maag over. Bij vele verscheurende dieren is
't braken een normaal verschijnsel; zij werpen
onverteerbare deelen, die zij met hun proof
hebben ingezwolgen, door d. mond uit.
Braken ontstaat uit versch. oorzaken. Door
overprikkeling v. d. maag bijv. door overvulling, en zoo kunnen enkele personen door 't
inslikken v. lucht willekeurig d. braking opwekken, waardoor sommige waarnemers in
staat zijn gesteld d. meerdere of mindere verteerbaarheid v. spijzen en d. veranderingen,
die deze in d. maag ondergaan, te leeren
kunnen. Ontsteking in d. maag door vergiften
kan ook braking veroorzaken en bij vele vergiftigingen is braken een standvastig verschijnsel. Braakmiddelen, tot dit oogmerk gebruikt, zijn in hunne werking onderscheiden
(zie 't art. Braakmiddelen). Ook ontsteking, uit
andere oorzaken ontstaan, zweren in d. maag,
ontaarding door knoestgezwel, kanker of
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sponsgezwel geven zeer dikwijls aanleiding
tot herhaald braken, vooral wanneer d. laatstgenoemde ontaardingen dicht bij een natuurIijke opening der maag zijn. Zoo zij op andere
plaatsen der maag bestaan, braken d. Alders
dikwijls niet en men heeft niet zelden in d.
blinden zak of in d. groote kromte der maag
gezien, dat 't slijmvlies over een groote oppervlakte door kanker of sponsgezwel verwoest
was, zonder dat men bij 't leven braken waargenomen had. Prikkel, die v. d. zenuwen, ook
v. verwijderde deelen uitgaat en op d. maag
voortgeplant wordt, is een veelvuldige oorzaak van braken en zoo ontstaat dit verschijnsel ook bij ziekten in andere deelen,
vooral bij ziekten der hersenen. Een aanhoudend braken v. alwat in d. maag komt, zonder
dat d. tong of sommige verschijnselen een ziekelijken toestand der nieren of der ingewanden
aantoonen, is dikwijls, vooral bij zeer jonge
kinderen, een teeken v. ernstige aandoening
der hersenen. Een schok, die 't geheele zenuwstelsel treft, kan ook tot braken aanleiding
geven en zoo ontstaat 't bij sommige personen
door schrik, angst en neerbuigende gemoedsaandoeningen.
Vroeger meende men, dat d. onmiddellijke
oorzaak v. 't braken alleen in d. maag was
gelegen. Later hebben Bayle en Magendie
door wreede proefnemingen op levende dieren
willen aantoonen, dat d. maag hierbij geheel
lijdelijk is en dat 't braken door d. persing
ontstaat, die d. maag door d. samentrekkingen
v. d. buikspieren en v. 't middelrif ondervindt.
BOclard en Budge hebben evenwel bewezen,
dat d. samentrekkingen der maag hierbij
werkzaam zijn en dat zoowel deze voor zich,
als d. samentrekkingen v. d. buikspieren en
in 't middelrif d. braking tot stand kunnen
brengen. d. Behandeling v. d. braking richt
zich naar d. oorzaken. Bij maagprikkel kunnen
koud water, stukjes ijs, koolzuurhoudende
dranken, schuimend bier, sodawater, bruispoeder, champagnewijn seltserwater met citroensap naar omstandigheden worden aangewend.
d. Geneesheer bedient zich soms v. opium of
andere verdoovende middelen. Koude omslagen, mosterdpap of zuurdeeg, uitwendig gebruikt, zijn in sommige gevallen aan te bevelen. Nog houde men onder d. aandacht, dat
braken, wanneer 't, nadat d. maag d. inhoud
heeft uitgeworpen, aanhoudt bij voiwassenen
en er geen andere duidelijk sprekende oorzaak
kan worden gevonden, een sterk vermoeden
v. een beklemde breuk geven moet.
Etralrenburg(RicHARD), in 1650 te Haarlem
geb. en 28 Dec. 1702 overl., was, zoo niet een
leerling, althans een goed navolger v. ADR. V.
OSTADE en schilderde in diens still boeren- en
burgergezelschappen, markten en dergelijke
voorstellingen. Zij zijn geestig v. samenstelvol uitdrukking, warm v. koloriet en bevallig v. manier; d. toekening is minder verdienstelijk ; ook gelijken d. figuren in zijn schilderijen te veel op elkander. Een „s. Nicolaasfeest" v. dezen meester gold op d. verkooping
v. Brentano f 225; op die v. De Behr en Van.
Leeuwen 't „Binnenvertrek v. een boerenherberg" f 501. Hij stoffeerde ook wel d. schilderijen v. Ph. De Boning en v. anderen. In d.
verzameling v. d. graaf v. Pembroke is een
groote schilderij v. hem, in d. smaak v. Mr.
v. Ostade ; in 't museum Boymans „Een binnenhuis".
Braznah (JOSEPH) was een beroemd werktuigkundige, geb. te Stainborough in 1749 en
overl. te Londen in 1814. Reeds jong gaf hij blijken v. bijzonderen aanleg tot d. beoefening der
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werktuigkunde ; hij leerde eerst bij een schrijn.worker en ging vervolgens to London, waar hij
in 1783 brevet verkreeg voor een door hem
uitgevonden kraan, waardoor d. hoeveelheid
uitvloeiend vocht vermeerderd wordt; daze
kraan is nog algemeen in gebruik. In 1784
vervaardigde hij een soort v. veiligheidsslot,
dat, niettegenstaande vele latere uitvindingen,
onder d. naam bramah-slot steeds als 't meest
geschikte gerekend wordt en waarvan d. inrichting 't fijn vernuft v. d. ontwerper doet
kennen. Hij bracht belangrtjke verbeteringen
in d. vervaardiging v. pompon en v. d. brandspuit ; doch zijn voornaamste uitvinding, waardoor zijn naam algemeen verbreid ward, is
die, waardoor hij 't door Pascal ontdekt beginsel betreffende 't voortplanten der drukking
door vloeistoffen in toepassing bracht. Doze
uitvinding dagteekent v. 1796; men zie hierover 't art. Hydraulische pers, waar d. zoogen.
ring v. Bramah beschreven wordt. In 1806
ontwierp hij een werktuig, bestemd tot 't
drukken v. bankbiljetten, waarvan hem d.
vervaardiging door 't bestuur der Londensche
bank opgedragen word; d. inrichting, die zeer
good voldeed, bespoedigt d. afievering aanmerkelijk en maakt 't mogelijk 't personeel der
werklieden zeer to verminderen. In 1812 deed
hij 't voorstel onder d. hoofdstraten v. Londen
waterleidingbuizen to leggen, geschikt om er
pompon op to stollen, die ingeval v. brand
op elk punt 't water tot d. gevorderde hoogte
zouden kunnen opvoeren, waarvoor d. brandspuiten dikwijls onvoldoende bevonden werden. Zijn kort daarna gevolgde dood was
oorzaak, dat dit plan niet ten uitvoer is gelegd. 't Verdient opmerking, dat Bramah, bij
zijn groote theoretische kennis, ook geschikt
was zijn uitvindingen eigenhandig in prakttjk
to brengen. Aan 't hoofd staande v. uitgebreide
werkinrichtingen, deed hij d. stukken onder
zijn oog vervaardigen on hij ontzag zich niet,
waar hij 't noodig oordeelde, zelf 't gereedschap in handen to nemen en d. werklieden
voor to gaan. Er bestaan twee geschriften v.
hem:, „Dissertation on the construction of the
locks" (1796) on „A letter to sir J. Eyre on
the subject of the cause Boulton and Watt,
versus Hornblower and Materly" (1797).
Bramante v. 'Urbino. Doze beroemde
bouwmeester en schilder heette eigenlijk
DONATO LAZZARI en ward in 1444 to Monte
Asdrualdo, bij Urbino, gob. Zijn vader leidde
hem op tot schilder. Hij oefende zich naar
B. Corradini, doch vond moor behagen in d.
bouw- en doorzichtkunde, waarin hij S. Scirri
tot leermeester had. Na reeds proeven v. bekwaamheid gegeven to hebben, bezocht hij
sedert 1464 d. Romagna, waar hij kerken en
paleizen bouwde, vervolgens Lombardi6 en
vertoefde hij v. 1476 t. 99 to Milaan, waar hij
door Giov. Galeazzo Sforza en door Lud. it
Moro begunstigd werd..'t Is niet zeker, of hij
gedurende dien tijd d. Domkerk to Foligno,
die to Faenza en d. kerk bij Cesena gebouwd
heeft; zekerder weet men, dat hij, gedeeltelijk
in 1486, to Bergamo veel fresco's schilderde.
Zijn overige fresco's to Milaan, Pavia en elders
zijn niet met zekerheid aan to wijzen, bedorven of vergaan. In d. eerstgenoemde stad had
hij twee ieeriitigerl, NOLFO en B. 5UARDI; d.
eerste heeft naar BRAMANTES teekeningen o.
a. in d. s. Satiro geschilderd, beiden verkregen
d. bijnaam BRAMANTINO. In 1483 droeg d. kardinaal A. Sforza, bisschop v. Pavia, hem op
met DOLCEBUANO daar d. Dom to bouwen. d.
Grondslagen warden naar zijn teekening gelegd, doch door C. ROCCHI gewijzigd, die d.
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bouw verder leidde. Te Milaan bouwde BRAMANTE d. kerk s. Maria presso s. Satiro, 't
koor der s. Maria della Grazia en veel andere
gebouwen. Daarna vestigde htj zich to Rome;
d. kardinaal 0. Caraffa droeg hem daar op 't
koor v. 't klooster der Fratri della Pace to
bouwen waarna paus Alexander VI hem t
pauselijk wapen boven d. hoofddeur v. 't
Lateraan al fresco deed schilderen en hem
als onderbouwmeester in zijn dienst nam. In
dien tijd teekende htj ook d. voorn. antieke
gebouwen v. Rome en d. omstreken en v.
Napels, die in zijn, eerst in 1756 ontdekt en
daarna uitgegeven, handschrift voorkomen.
Paus Julius II droeg hem op d. pauselijke
tuinen in 't Belvedere door twee prachtige
gangen met zijn paleis to verbinden en daarna
d. s. Pieterskerk to bouwen. Hij vervaardigde
hiervoor een menigte teekeningen, waarvan
die, welke op d. medailles voorkomt, die Julius
II en Leo X lieten slaan, d. schoonste is. d.
Kerk is daarop in d. vorm v. een Grieksch
kruis gebouwd, in welks midden zich boven
't graf v. s. Petrus eon groote koepel tuss.
twee klokketorens verheft. Hoe vaardig 't work
ook voortgezet word, stierf BRAMANTE to vroeg
(11 Mrt 1514) om 't kunstgewrocht, waarvan
18 Apr. 1506 d. eerste steen gelegd was, to
voleinden. Ook word zijn plan door d. volgende
bouwmeesters z(56 veranderd, dat men kan
zeggen, dat alleen d. vier bogen, die d. koepel
dragon, 't work v. BRAMANTE zijn. Daarenboven
bouwde hij to Rome versch. paleizen, waaronder dat der Cansellaria, 't paleis Giraud
(thans Torlonia), waaraan in d. 18e eeuw eon
smaakloos portaal gebouwd word, doch waarvan 't oorspronkelijk ontwerp in 't work van
Folda en Ferraria „Nuovi disegni dell' architettura epiante de palazzi di Roma" voorkomt.
Nog dienen vermeld d. door hem begonnen
on door Raphael voltooide loges om d. hof v.
d. s. Damasus. Al zijn werken to Rome behooren tot d. schoonste gedenkstukken der
nieuwere bouwkunst. Zij dragon d. bewijzen
v. zijn studio naar d. antieken, maar vrij v.
slaafsche navolging, munten uit door bevalligheid on verfijnden smaak, doch hebben
minder energie in d. vorm der bijzonderheden
dan d. gebouwen der 15e eeuw, in wier 841
BRAMANTE to Milaan bouwde, om to Rome d.
grondslagen v. een nieuwen bouwstijl to vormen. Hij was d. vriend v. Raphael, wien hij
veel regelen der bouwkunst leerde en die
hem in zijn „School v. Athena" voorstelde.
Men schrijft a. hem ook d. zeldzame etsplaat
toe, welke „Bramanti architetti opus" geteekend is en een „perspectief met zuilen" voorstelt.
Bramer (LEONARD), in 1596 to Delft gob.,
vertrok op achttienjarigen leeftijd naar Frankrijk en Italie om er zijn aanleg tot d. schilderkunst to ontwikkelen. Hij vond op die reis
veel aanmoediging, wijl hij zeer gelukkig was
in 't nabootsen v. allerlei vazen, in 't historieschilderen en in 't schilderen v. onderaardsche
door fakkels verlichte holen en gewelven,
ook v. maanlichten en branden. Hij teekende
nauwkeurig, had een fraai koloriet en een
geestig penseel. In 't Vaderland teruggokeerd,
won hij d. goedkeuring on ondersteuning v.
prins Frederik Hendrik en v. Graaf Maurits
v. Nassau. d. Werken v. zijn tijdgenoot Rembrandt schijnen invloed op zijn historie- en
genre-stukken gehad to hebben; in d. galerij
Esterhazy to Weenen vindt men zulk een
schilderij, „Eon zoeker naar verborgen schatten" voorstellende, dat als een krachtig stuk
beschreven wordt. 't Museum to Amsterdam
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bevat „'t Portret v. d. drossaart P. Cz. Hooft",
't Museum Boymans „d. Afneming v. 't kruis"
en „Een bejaard Juan in een boek lezende" v.
hem. Zijn schetsen, doorgaans ruw en oppervlakkig. komen veel voor; zoo bezit A. Iken
te Bremen 72 met krijt geestig geteekende
Leven en bedrijf
schetsen, onder d. titel:
V. Tiji Uilenspiegel, door L.
L. Bramer geinventeerd, 1656."
Bramra heet de ra, die aan de bramsteng
geheschen wordt; (zie 't art. steng).
Bramsteng heet 't tweede verlengstuk
v. iedere mast; zie steng.
Bramzeil heet een v. vlaamsch linnen
vervaardigd zeil, dat a. d. bramra aangeslagen
en op d. marsra uitgespannen wordt, zoodat
d. bramzeilen langs d. bramstengen hangen
of staan. 't Tuig v. dit zeil bestaat in: schooten, om 't zeil op d. marszeilsra uit te halen;
boelfins, om, als 't zeil bijstaat, den windvang
te vermeerderen; geitouwen, om bij 't bergen
v. 't zeil d. schoothoorns, zijnde oogen, gevormd door 't onderlijk en d. staande lijken
(touwen, waarin 't zeil gevat is), naar 't midden v. d. bramra langs d. achterkant v. 't
zeil op to halen; en buikgordings, om, insgelijks bij 't bergen v. 't zeil, 't midden v. 't
onderlijk op to halen, doch dit langs d. voorkant v. 't zeil. 't Tuig, dat bij d. andere zeilen
opgestoken wordt, is hier slechts ingekneveld
om 't gemakkelijk los to kunnen maken, ten
einde het bij 't afnemen der bramra's boven
to houden.
13rainzeils-iroelte
is d. gebruikelijke
scheepsterm om d. kracht v. d. wind a. to
duiden, die nog toelaat d. bramzeilen to voeren. d. Snelheid v. d. luchtstroom bedraagt in
dat geval 1 789 a 2 234 M. in d. minuut en d.
druk 0,386 a 0,6 KG. op d. M 2. Daze opgave is
v. Smeaton, zonder vermelding echter v. d.
wijze,
. waarop zij verkregen is. Waarschijnd. druk uit d. snelheid berekend of
lijk
omgekeerd, wijl 't blijkt, wanneer men d.
bovenstaande opgaven en die voor andere
winden onderling vergelijkt, dat d. drukkingen
nagenoeg evenredig zijn met 't vierkant der
bijbehoorende snelheden en overeenkomen
met 't gewicht der luchtkolommen, wier
hoogten 't dubbel zijn v. d. bij d. snelheden
behoorende valhoogten, 'tgeen bij d. door
Borda genomen proeven niet 't geval is. d.
Door Smeaton voor d. winden opgegeven getalwaarden verdienen alzoo weinig vertrouwen. Vergel. voor d. ondersch. winden, ten
aanzien v. d. daarvoor gebruikelijke benamingen, hunner snelheden en der door deze
uitgeoefende drukkingen d. „Beginselen der
werktuigkunde" v. J. P. Delprat.
Branca, een Ital. werktuigkundige der
17e eeuw, wiens lovensloop onbekend schijnt,
is der vermelding waard wegens een door
hem in 1629 te Rome in 't licht gegeven geschrift, „La Machine" getiteld; dit is in drie
boeken afgedeeld, waarvan 't eerste handelt
over werktuigen in 't algemeen, 't tweede
over werktuigen, bestemd tot 't opbrengen v.
vochten en 't derde over een twintigtal machines, bij welke d. drukking v. d. dampkring
als beweegkracht wordt aangewend. In 't
eerste book treft men een der oudste toepassingen v. d. stoom aan. Hij laat daar d. in
een ketel gevormden stoom uit een tuit stroomen tegen d. borden v. een slagrad, dat daardoor een draaiende beweging verkrijgt en
door middel v. een kruk een daaraan verbonden drijfstang op en neer of been en weer
doet gaan, waardoor eenige arbeid kan verricht worden. Ofschoon deze wijze v. toepas-
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sing zeer onvolkomen is, verdient BRANCA in
d. geschiedenis der stoomwerktuigkunde genoemd te worden, wijl d. machines v. be
Caus en Worcester minder practisch dan d.
zijne waren en 't tot op 't einde der 17e eeuw
duurde, ear Papin op 't denkbeeld kwam d.
stoom tegen een zuiger te doen drukken. Behalve nog andere werken bestaan v. BRANCA
ook brieven, waaruit blijkt, dat hij met d.
beroemdste geleerden v. zijn tijd in briefwissoling stond.
_Branca (GAETANO), geb. in 1834 to Milaan,
was aanvankelijk geplaatst in een boekhandel to Weenen, maar bezocht daar d. universiteit on wijdde zich geheel a. d. beoefening
v. geschied- on aardrijkskunde on werd eindelijk hoogl. in doze wetenschappen to Milaan
en secretaris v. 't Aardrijksk. genoots. in Italie.
Hij overl. 15 Apr. 1871. Hij schreef o. a. „Geografia elementare"; „Dizionario geografico
universals"; „Storia della geografia"; „Bibliografia storica d'ogni nazione" en „Bibliografia
geografica dei paesi non europei".
13rancard bet. draagbaar, inzonderheid
dienende om zieken of gekwetsten ter verpleging naar een geschikt verblijf to vervoeren.
Aan een wel-ingericht politie-bureau on in
brandweer-kazernes zijn steeds brancards voorhanden om bij ongevallenbeschikbaar te zijn en
in d. oorlog worden a. d. bataljons of compagnieen niet alleen ziekenwagens on hospitaalsoldaten, maar ook brancards toegevoegd.
B rancas-Villeneuve (ANDRE. FRANOIS
DE), natuur- on sterrekundige, geb. in 't graafschap Venaissin tegen 't eind der 17e eeuw,
overl. 11 Apr. 1748, was abt v. Aulnay en
heeft o. a. d. volgende werken geschreven:
„Lettres sur la Cosmographic ou le systeme
de Copernic refute" (1731), in 1747 herdrukt
onder d. titel „Systeme de cosmographie et
de physique generale". Lalande zegt v. dit
werk : „L'auteur entreprend d'y etablir, qua
le mouvement des planetes se fait dans des
especes d'Opicycloides, it n'y a qua des reveries". Voorts : „Lecons elementaires d'astronomie" (1746) ; „Explication du flux et du reflux"
(1749) on „Memoires sur los os fossiles" (1756).
B rand heet een zeer algemeene, door d.
landbouwer immer gevreesde ziekte, die d.
voortplantingswerktuigen, bloembekleedselen
en d. daaraan 't naast grenzende deelen der
meest versch. gewassen aandoet en niot zelden een geheele vernietiging v. 't plantenweefsel veroorzaakt. Binnen d. ziekelijk aangedane organen ontwikkelt zich n.l. een veelal
zwartachtige, poederige massa, die zich hoe
langer hoe meer naar d. omtrek uitbreidt,
eindelijk a. d. oppervlakte to voorschijn treelt
en gewoonlijk slechts weinig v. d. vernietigde
bloemdeelen achterlaat. Naar d. vorm, d.
grootte on d. kleur der kiemkorrels of sporen,
waaruit dat poeder bestaat, deels ook naar
haar voorkomen op versch. bloemdeelen heeft
men eenige soorten v. brand onderscheiden.
d. Soort, die 't meest voorkomt, is d. brand
in 't koren, die door twee versch. soorten v.
zwammen wordt to weeg gebracht, Uredo
Carbo D. C. en Uredo Caries D. C. geheeten.
d. Eerste, die d. meeste in 't wild groeiende
grassen on d. graansoorten, met uitzondering
der rogge, aandoet en niet alleen 't zaad,
maar ook d. omhulsels vernietigt, bestaat uit
een zwart-groene, stoffijne massa, die zeer
gemakkelijk afgeeft en vervliegt en uit zeer
kleine, rondo, ongesteelde, halfdoorschijnende
blaasjes (sporen) is saamgesteld. Gewoonlijk
vindt men daardoor d. gansche aar of pluim
aangedaan; zelden blijft daaraan een gedeelte
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vrij en, wij1 zij zich dikwerf over gansche
korenvelden uitbreidt, wordt niet zelden -een
groot deel v. d. oogst op die wijze vernietigd.
Nochtans bestaat er geen vrees, dat 't v. d.
overgebleven korrels vervaardigde meel daardoor verontreinigd wordt, omdat d. gansche
zwam meestentijds reeds vOOr den oogst is
weggestoven. d. Tweede soort (Uredo Caries),
die uitsluitend in 't vruchtbeginsel der versch.
soorten v. tarwe wordt aangetroffen, ontwikkelt zich reeds evenals d. vorige, terwijl d.
aren nog in d. bladscheeden verholen liggen,
komt evenwel, als zij haar volkomen wasdom bereikt heeft, niet uit d. korrels to voorschijn, maar blijft daarin als een zwart-bruine,
in d. beginne vochtige on smerige, later echter
droge, poederachtige, kwalijk riekende massa
besloten. Ook dit poeder bestaat uit zeer
fijne rondo blaasjes (sporen). Daze laatste
soort v. brand is veel schadelijker dan d.
eerste, omdat zij niet wegstuift en dus aanleiding geeft, dat d. zieke met d. gezonde
korrels worden ingezameld, 't meel verontreinigd on voor d. gezondheid schadelijk wordt.
't Is moeilijk op to geven, hoe deze ziekte
in 't koren ontstaat. Door versch. schrijvers
wordt gezegd, dat een vochtige dampkring,
aanhoudende regen tijdens d. ontwikkeling v.
d. bloemdeelen, een natte grond, gebrek a.
luchttrekking en licht er d. oorzaken van
zijn on d. ziekte dus hoofdzakelijk in regenachtige jaren en op dieper gelegen plaatsen
zal voorkomen. Hoewel deze stelling niet
geheel to verwerpen is, kan men niet ontkennen, dat d. ontwikkeling v. d. brand in
't koren onder alle omstandigheden en op
iederen grond kan ontstaan. Hoogst waarschijnlijk is 't, dat deze ziekte voorn. door
besmetting ontstaat, vooral indien men bedenkt, dat een enkele kiemcel genoegzaam
is om een graankorrel aan to steken en er
honderden gelegenheden bestaan, waardoor
zulke sporen v. d. eene plaats naar d. andere
kunnen worden overgebracht. Indien men
aanneemt, dat d. kiemkorrel reeds in 't plantje
dringt tijdens d. ontkieming en zich eerst
begint to vermenigvuldigen, als d. bloemdeelen
geboren worden, komt men gemakkelijk tot
d. oplossing v. d. anders moeilijk to beantwoorden vraag, hoe 't komt, dat doze laatste
reeds, terwijl zij nog in d. bloemscheeden diep
verholen liggen, d. duidelijke kenteekenen v.
toekomstige vernietiging laten waarnemen.
In hoe verre d. aanbevolen wasschingen v.
't ter uitzaaiing bestemde graan met kalkloog
of oplossingen v. koper- of ijzerzouten werkelijk tot voorbehoedmiddel tegen deze ziekte
kunnen dienen, is moeilijk to beslissen.
Brand (mARINus) was een wreed, maar
stoutmoedig Watergeus. Hij was een der
voorsten bij d. inneming v. Den Briel op 1 Apr.
1572, deed Dordrecht on Gorinchem tot d. Prins
v. Oranje overgaan en bezette Loevestein. Hij
trachtte met TSERAERTS en ENTES WalCheren
en Beveland voor d. Prins to winnen, maar
ward door MONDRAGON verdreven en hielp
toen onder admiraal EWOUT WORST d. vloot
v. MEDINA-CELI op 't Zwin verslaan. Gedurende
't beleg v. Haarlem in 1573 was hij opperbevelhebber v. s. Prinsen schepen op 't Haarlemmermeer, maar hier ward hij door BOSSU
totaal verslagen. Bij 't beleg v. Middelburg
in 1574 geraakte hij krijgsgevangen bij MONDRAGON. Hij word later uitgewisseld, maar v.
zijn verdere lotgevallen is weinig bekend.
Brand (JAN HENDRIK). gab. 6 Dec. 1823 in
d. Kaapstad, studeerde in Engeland in d.
rechten, vestigde zich als advocaat in Z.-Afrika
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en ward in 1864 gekozen tot president v. d.
Oranje-vrijstaat. Hij bestuurde deze republiek
met beleid on doorzicht, word telkens herkozen en was in 1881 bemiddelaar tuss. 't Britache gouvernement en d. Transvaalsche republiek tot 't sluiten v. d. vrede. Hij overl. 15
Juli 1888.
.n
Brandanus was een Iersch zendelir„
die in versch. landen v. Europa 't Evangelie
verkondigde, omstr. 577 overl. en heilig verklaard ward. Hij had een beschrijving v. zijn
reizen opgesteld, die a. d. dichters der 120 on
13e eeuw stof hebben geleverd tot vele verhalen en legenden, waarin s. Brandaan een
hoofdrol speelt.
Brandbaarheid is d. eigenschap v. enkelvoudige on samengestelde, v. onbewerktuigde en bewerktuigde stoffon zich met een
enkelvoudige stof, inzonderheid met d. zuurstof en 't chloor, onder 't verschijnsel v. vuur
to vereenigen tot een of meer nieuwe verbindingen; zoo zijn bijv. kool, phosphorus,
papier en hout brandbaar in zuurstof on in
zuurstof bevattende dampkringslucht; antimonium en goud in chloorgas; kalium in
broom; ijzer en koper in zwaveldamp; waterstof in zuurstof, en omgekeerd, zuurstof in
waterstof.
Brandbrief (Eon) is een geschrift, waarin
iemand met brandstichting bedreigd wordt,
als hij niet binnen een bepaalden tijd op een
bepaalde plaats een som geld bezorgt. Overdrachtelijk wordt iedere brief, waarin gedreigd
wordt met eenig kwaad, als niet aan zekeren
eisch voldaan wordt, een brandbrief genoemd.
d. Wet stelt strenge straf op 't zenden v. een
brandbrief.
Branden. Zoowel gloeiend metaal als
ondersch. middelen, die, op lichaamsdeelen
aangebracht, door hunne chemische working
d. levende weefsels verwoesten en dus 'tzelfde
als 't gloeiend metaal to weeg brengen, worden niet zelden door d. geneeskundigen aangewend. 't Gloeiend metaal noemt men cauterium actuale, d. chemische middelen, die tot
dit oogmerk gebezigd worden, cauteria potentialia. Ook brandt men met moxa's (zie Moxa).
't Brandijzer heeft een houten handvat on
een stalen lemmer, aan walks einde een
stalen kop v. ondersch. gedaante, naar 't
doel, dat mon beoegt, en 't deel, waarop 't
aangewend worden moat, is bevestigd. d. Kop
wordt voor het gebruik op een vuur v. houtskool witgloeiend gemaakt. 't Wordt Of even
aangehouden, om eon oppervlakkige brandkorst to maken, of zoolang op 't deel gedrukt,
dat er eon dieper gaande korst ontstaat. Daze
korsten worden later afgestooten, waarna er
een min of moor diepe etterende wonde bestaat, die men korter of langer openhoudt.
Zie over d. cauteria potentialia 't art. Brandmiddelen. 't Gloeiend ijzer is reeds vOOr Hippocrates gebruikt en Hippocrates zelf heeft er
zich van bediend. Vooral in d. chirurgie der
Arabieren ward 't veelvuldig aangewend.
Later is 't gebruik v. dit middel meer beperkt, ofschoon 't toch nog in bepaalde gevallen onontbeerlijk is. 't Dient tot bloedstelpen, tot verwoesting v. gezwellen en
voortbrengselen v. ziekelijken groei, tot krachtige afleiding bij diepzittende ontstekingen,
zooals die der gewrichten, tot uitbranden v.
vergiftige wooden of v. baton, door een dollen
hond toegebracht.
Branden (FRANS JOSEPH PETER V. D.), gab.
14 Juni 1837 to Antwerpen, was opgeleid tot
werktuigkundige, maar beoefende d. letteren
on ward adj.-archivaris v. Antwerpen. Hij
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schreef, behalve een in 1864 bekroonde geschiedenis v. d. Academie v. Antwerpen, meest
tooneelstukken, zooals : „Soort bij soort", „Spiritisme"; „Een nieuwbakken rijke"; „Tusschen
twee vuren" (bekroond tooneelspel); Huisewel en wee"; „Huwelijksspeculatie"; „Bedrogen"; Baas Gansendonck"; „Frans Woutors" en „d. Val v. Antwerpen" (histor. drama,
in 1873 bekroond).
Brandenburg is een provincie, 't stamland v. 't koninkrUk Pruisen, met een oppervl.
v. 724 vk. geogr. mijl en bijna 2% millioen
bew. (behalve d. stad Berlijn, die op 1 April
1881 uit 't prov. verband getreden is). Zij
grenst t. N. a. Mecklenburg, Pommeren en
West-Pruisen; t. 0. a. Posen en Silezio; t. Z.
a. Silezie en Pruisisch Saksen en t. W. a.
Anhalt-Dessau en Hannover en wordt door
versch. rivieren bespoeld zooals door d. Oder, d.
Elbe met d. Havel, waarin d. Spree vloeit;
deze zijn alle door kanalen verbonden. 't
Land is over 't algemeen viak en zandig,
in sommige streken vruchtbaar; er zijn eenige
bosschen en veel heide. d. Helft v. d. bodem
is bouw- en weiland; er groeit meest rogge
en gerst, ook aardappelen, tarwe en boekweit.
d. Middelen v. bestaan zijn: landbouw, veeteelt, visscherij, veenderij, fabrieksnijverheid
in d. groote steden; er wordt ook eenig aluin
gedolven. d. Prov. Brandenburg bevat v. 't
voormalig markgraafschap en keurvorstendom: d. Mittelmark, Uckermark, Priegnitz en
't grootste deel der Neumark. d. Voorn. steden
zijn: Berlijn a. d. Spree, d. hoofd- en residentiestad v. 't koninkrijk ; Potsdam a. d. Havel,
met 't koninklijk lustslot Sans-Souci; Brandenburg, 't oude Brennaborg, a. d. Havel;
Frankfort a. d. Oder; Charlottenburg a. d.
Spree; Prenzlau en Spandau.
Omstreeks 't begin onzer jaartelling werd 't
tegenw. Brandenburg bewoond door d. Sueven;
hiervan hadden d. Semnonen d. Mittelmark en
d. Longobarden d. Altmark in bezit. Niet onwaarschijnlijk is 't, dat d. naam Brennaborg
v. Brennus, d. naam v. sommige aanvoerders
der Semnonen, afstamt. d. Longobarden trokken naar Italie en hun verlaten woonplaatsen
werden door d. Wenden of Slawische volken
ingenomen. Dezen voerden een hevigen strijd
tegen d. Franken en Saksers en geraakten
in 789 onder d. heerschappij v. Karel d. Groote.
Zij maakten zich echter onder diens opvolgers
weder onafhankelijk en deden herhaaldelijk
invallen in Thilringen en Saksen, tot zij in
928 door koning Hendrik d. Vogelaar opnieuw
onderworpen werden. In 1134 beleende keizer
Lotharius Albert d. Beer met d. Nordmark;
deze onderwierp d. Wenden geheel a. zich en
nam toen d. titel v. Markgraaf v. Brandenburg aan. Zijn opvolgers breidden d. grenzen
v. hun gebied steeds verder uit. Markgraaf
Albrecht voegde in 1525 bij zijn waardigheid
die v. hertog v. Pruisen. Op 18 Jan. 1701 zette
Frederik Wilhelm, bijgen. d. groote Keurvorst,
zich te Koningsbergen d. koningskroon op 't
hoofd met toestemming v. d. Duitschen keizer.
Van dit tijdstip af is d. geschiedenis v. Brandenburg zoo nauw met die v. Pruisen verbonden, dat naar dat art. kan verwezen worden.
Brandenburg, a. d. Havel en a. d. spoorw.
v. Berlijn n. Maagdenburg, was eertijds d.
hoofdstad v. 't markgraafschap en keurvorstendom Brandenburg en ligt op 52i/ 3 ° N. B.
en 12° 0. L. v. Greenwich; er zijn 30 000 inw.
Zij is waarschijnlijk gesticht door d. Sueven
en droeg eerst d. naam v. Brennaborg. Sommigen meenen, dat zij eerst door koning Hendrik d. Vogelaar omstr. 925 gesticht is. BranII.
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denburg heeft meermalen veel te lijden gehad
door oorlog, waardoor d. stad zeer in verval
geraakte; later heeft zij zich evenwel hersteld. VOOr d. Kerkhervorming was er een
bisschoppeltjke zetel. In 1565 hield 't bisdom
op to bestaan en trok d. toen regeerende
Keurvorst d. daartoe behoorende kerkelijke
goederen a. d. staat.
Brandenburg in d. prov. Oost-Pruisen
is een visschersplaats a. 't Friesche Haff nabij
en t. Z. W. v. Koningsbergen.
Brandenburg (Nieuvv), a. 't Dollenmeer, is een stad met 6000 inw. in 't groothertogdom Mecklenburg-Strelitz nabij Stargard. Er is een slot en fabrieksnijverheid.
Brandenburgsche schepter (d.) heet
een klein sterrebeeld a. d. Zuidelijken hemel
t. W. v. Orion; d. rechte klimming is 65°, d.
zuidel. declinatie 15°. Dit beeld, waarin d.
grootste sterren slechts d. 4e grootte hebben,
word in 1688 bepaald en benoemd door KIRK
te Berlijn.
Branders waren vaartuigen, bij d. zeeoorlogen der 17e eeuw veel in gebruik. Zij
dienden om d. vijand of breuk te doen door
ze a. diens grootste en zwaarste schepen to
klampen, opdat ze gezamenlijk zouden verbranden. d. Vaartuigen, die men hiertoe bezigde, waren kloeke booten, fluiten of pinassen v. 70 a 80 ton, die een gladden overloop
hadden met nog een doorgaand dek. Op d.
overloop werden eenige luchtgaten v. een
halven M. lang en breed gehakt tuss. d. balken in, die in 't ruim uitkwamen. Er werden
langscheeps links en rechts drie houten of
blikken goten gelegd, die ongeveer 1 14 . d. M.
hoog en '/2 d. M. breed waren en op 2 M. v.
d. plaats, waar d. roerganger stond, in een
dwarsgoot samenliepen; v. deze dwarsgoot
af waren nog eenige langs- en dwarsgoten
gelegd, wier richting naar d. gelegenheid gewijzigd was. Doze goten werden gevuld met
een mengsel v. vier deelen buskruit, twee
deelen salpeter, een deel harpuis en een deel
zwavel, goed ondereen gemengd en met lijnolie aangemaakt; d. goten werden gedekt met
gezwaveld doek of kardoespapier. Daksgewijze over d. goten werden takkebossen gelegd, waaronder dunne spaanders v. licht hout,
die made wel bestreken waren met een licht
ontvlambaar mengsel; in 't ruim lagen met
vet besmeerdo en met gestooten harpuis en
zwavel bestrooide bossen kabelgaren. Ter
hoogte v. d. stuurplecht had men een ruime
valpoort, waar d. sloop onder kon liggen,
opdat d. roerganger, nadat hij d. brand in d.
goten gestoken had, zich dadelijk in d. sloop
kon redden. Onder d. boegspriet hing een dreg
a. een ketting en onder d. nokken der ra's
hingen er ook, die a. dunne paardenlijnen bevestigd waren, waarvan d. einden langs 't
schip tot binnen 't bereik v. d. roerganger
voortliopen, doze sneed de lijnen af, zoodra
d. brander 't vijandelijk schip a. boord lag,
voor nog d. goten ontstoken waren. Men
droeg zorg d. vijand niet ter zijde maar vOOr
aan to klampen. d. Branders waren slechts
met twee kanonnen, die achterop stonden,
gewapend om zich tegen sloepen of booten to
verdedigen; d. overige kanonnen waren v.
hout en dienden slechts om vertoon to maken.
d. Bemanning bestond uit 10 a 14 koppen
beproefd yolk, dat dubbele soldij genoot. Onder d. stoutmoedigste brander-commandeurs
behoorden: Joh. v. Brakel, Jan Danielsz. v. d.
Rhijn, Corn. Jakobsz. v. d. Hoeven, Gilles Jansz.
Du Pon on Daniel Rouckere.
Nog in d. Griekschen vrijheids-oorlog tegea
18
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d. Turken v. 1821 t. 1828 werd tot tweemaal
toe d. Turksche vloot vernield door d. branders V. MIAtTLIS en KONSTANTIJN KANARIS.
Branders heeten ook d. toestellen, op 't *And
v. gasbuizen of op petroleumlampen geplaatst
met 't doel a. d. vlam een bepaalde gedaante
to geven; zij zijn v. Uzer of koper, maar voor
gas beter v. porselein of speksteen, omdat 't
metaal oxydeert. d. Doeltreffendste branders
zijn zulke, waar d. zuurstof v. d. dampkring
door een cylindervormige vlam zoowel langs
d. binnen- als d. buitenzijde v. d. lichtbron toestroomt, zooals bijv. voor petroleum in d.
„lampe beige".
Brandes (JOHANN CHRISTIAN) werd 15 Nov.
1735 to Stettin geb. Ongelukkige speculation
hadden zijn vader tot armoede gebracht en,
toen daze heimelijk zijn gezin verliet, bleef
de zoon zonder opvoeding, werd hij zwijnenhoeder, helper bij een poppenkast en bij een
wonderdokter, bediende to Berlijn on later te
Hamburg. Wig hij eenigen aanleg voor 't
tooneel had, verbond hij zich a. d. troep v.
Schonemann in Hamburg, diende eenigen tijd
bij d. dichter Dreyer, trad in d. echt en volgde
met zijn vrouw een reizenden komediantentroop. Zijne echtgenoote, CHARLOTTE ESTHER
KOCH geheeten, was een voortreffelijke tooneelspeelster en hunne dochter MINNA BRANDES,
to Berlijn geb., ontwikkelde zich tot een beroemde componiste en zangeres. BRANDES vervulde hoofdrollen to Berlijn, MUnchen, Dresden, Leipzig Mannheim, Riga, was tooneeldirecteur to Hamburg on zocht steeds d. omgang met talentvolle on geleerde mannen. Na
d. dood zijner vrouw on dochter (1788) verliet hij
't tooneel on begaf hij zich naar een landgoed
v. d. graaf v. Schwerin, bij Stettin, on later
naar Berlijn, waar hij zijn levensgeschiedenis
schreef. Hij stierf er 8 Nov. 1799. Als tooneelspeldichter was hij in zijn tijd d. Hoveling v. 't publiek, doch, wig a. zijn blijspelen
echte humor en a. zijn drama's diepte on
pazie ontbrak, hielden daze zich niet op 't
tooneel staande. d. Baste heeten : „Miss Fanny";
„Die Entfilhrung" on „Trau, schau, wem?" Hij
gaf in 't licht: „Lustspiele" (Leipzig, 1774—'76,
2 dln); „Sammtliche dramatische Schriften"
(Hamburg u. Leipz., 1790, 8 din) en „Meine
Lebensgeschichte" (Berlin, 3 din, 2e dr. 1805).
Brandes (ERNST), geb. 3 Oct. 1758 to Hannover, studeerde v. 1775 t. '78 to Gottingen in
d. rechten, deed daarna reizen door Duitschland, Frankrijk on Engeland, diende vervolgens zijn vaderland als kanselarij-auditor en
klom tot geheirn kabinetsraad op. Hij overl.
13 Mei 1810. Zijn voorn. schriften zijn : „Betrachtungen Ober das weibliche Geslecht und dessen
Ausbildung" (3 din, Hann. 1802); „Politische
Betrachtungen fiber die Franzosische revolution" (Jena, 1790) en ,Bemerkungen ilber das
Londoner, Pariser und Wiener Theater" (Gottingen, 2e dr. 1816). Als staatsman genoot hij
al gem eene achting.
Brandes (RuDoLF), apotheker, in 1795 te
Salsuflen in Lippe- Detmoldgeb. en als hoten medicinaalraad in 1842 overl., heeft zich
door zijn groote kennis v. chemie en pharmacie onderscheiden en was d. stichter v. 't
.Apotheker-Verein in Noord-Duitschland. Van
zijn groote werkzaamheid gets, igt 't „Archiv
der Pharmacie des Apotheker-Vereins im nordlichen Deutschland", door hem ondernomen,
waarin talrijke opstellen en verhandelingen
v. hem zijn opgenomen. Ook schreef hij d.
„P armaceutische Zeitung des Apoth.-Vereins
im N.-D." (Lemgo, 1827-1837) en „Repertorium
filr die Chemie" (4 dln, Hann., 1826—'33).
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Brandes (HEINR. WILH.), natuur- on sterrekundige, geb. 27 Juli 1777 to Groden in 't
ambt Ritsebilttel, onder 't gebied v. Hamburg,
ontving aanvankelijk eene opleiding tot d.
waterbouwkunde, doch legde zich moor toe
op d. wiskundige wetenschap. ging in
1796 naar d. hoogeschool to Gottingen ter beoefening der sterrekunde en volbracht gezamenlijk met d. jeugdigen astronoom Benzenberg waarnemingen over d. vallende sterren
om tot een verklaring dier verschijnselen to
geraken, 'tgeen hun echter door versch. oorzaken met gelukte. In 1823, nadat Olbers zich
met dit onderzoek bemoeid en dienaangaande
eenige aanwijzingen gegeven had, heeft BRANDES zijn waarnemingen hervat en met zorg
bearbeid. Hij en Benzenberg waren d. eersten,
die zich op 't waarnemen der vallende sterren
toelegden. In 1811 werd hij hoogl. in d. wiskunde to Breslau en in 1826 to Leipzig, waar
hij 17 Mei 1834 overl. Zijn voorn. werken zijn:
„Beobachtungen fiber die Strahlenbrechung"
(Oldenburg, 1807); „Briefe iiber Astronomie"
(2 din, Leipzig, 1811, in 1827 onder d. titel
„Vorlesungen fiber Astronomie" opnieuw uitgeg.); ,Lehrbuch der Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung fester and fliissiger
KOrper" (2 din, Leipzig, 1817); „Lehrbuch der
hoheren Geometrie" (2 din, Leipzig, 1822);
Leipzig, fiber die Naturlehre" (3 din,
Leipzig, 1830) en na zijn dood verscheen nog:
„Aufsatze fiber Gegenstande der Astronomie
und Physik" (Leipzig, 1835), uitgeg. door zijn
zoon KARL WILH. THEOD. B., die V. 1841 t. '43.
hoogl. in d. natuurkunde to Leipzig was. — Een
jongere Z0011, HEINR. BERNH. CHRIST. B., geb.
10 Apr. 1819 to Breslau, hoogl. in d. geschiedenis en secretaris der stedelijke boekerij to
Leipzig, stichtte in 1860 't Germanistische
Gesellschaft" en schreef: „Geschichte der Etatsgeneraux in Frankreich" (1850); ,Ethnographische Verhaltnisz der Kelton u. Germanen"
(1857); „Grundrisz der sachsischen Geschichte"
(1860); „Die Nobiles der Germanen" (1863); „Die
Konigszoiten v. Juda u. Israel" (1873) en „Geschichte des Orients im Alterthume" (1874).
Brandes (GEORG MORRIS COHEN), geb. 4 Febr.
1842 to Kopenhagen, studeerde daar eerst in
d. rechten, later in d. letteren en d. wijsbegeerte en promoveerde met een merkwaardige
dissertate Over d. Fransche aesthetiek in
onzen tijd" (1870). Hij zette zich na een buitenl.
reis als privaat-docent to Kopenhagen neder,
maar verwekte zich veel vijanden door zijn
heftig optreden, inzonderheid tegen d. wijsbegeerte v. prof. RASMUS NIELSEN, waarom hij
zich v. 1877 t. '82 naar Berlijn begat Van zijn
schriften worden bier (met in 't Nederl. vert.
titels) vermeld : „d. Hoofdstroomen der letterkunde in d. 19e eeuw" (4 din, 1872 t. '75) ; „Kritieken en Portretten"; „Aesthetische studi6n"‘
on „Deensche dichters" (1877).
Brandes (EDUARD), geb. 24 Oct. 1847 to
Kopenhagen, broader v. d. voorg., studeerde
in zijn vaderstad in d. wijsbegeerte en letterkunde en trad reeds vroeg op met vertalingen
v. Indische dichtwerken v. KALIDASA en een
werk over d. Indische mythologie. Hij bewoog
zich ook op staatkundig gebied en werd in
1880 naar d. Rijksdag afgevaardigd, waar hij
zich bij d. oppositie voegde. Als tooneel-criticus
schreef hij in 1880 „Deensche tooneelkunst"
on in 1881 een reeks biographieen v. nieuwere
tooneelspelers. Zijn drama's „Geneesmiddelen"
(1881) en „Wankelende bodem" (1882) werden
met groot succes ten tooneele gebracht.
Brandeum heetto 't kleed (velum), dat d.
vervolgde Christenen gebruikten, om daarin
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lijk of d. overblijfselen v. een martelaar to
hullen on to begraven. Later word ook d. doek,
waarmede een reliquie word aangevat, on in
't algemeen ieder voorwerp, waarmede een
reliquie was aangeraakt, brandeiim genoemd.
Brandewijn (Fr. eau-de-vie) is d. algemeene benaming voor een geestrijk vocht, dat
40 a 50 pct alcohol bevat en verkregen wordt
door alcohol-houdende vloeistoffen a. een overhaling (destillatie) to onderwerpen. d. Grondstoffen voor d. bereiding zijn of oorspronkelijk
suiker bevattende plantensappen Of a. zetmeel
rijke zaden en vruchten, welker bestanddeelen
door gisting tot alcohol kunnen overgaan. 't
Geheele bereiden noemt men 't branden of
d. brandewijn-stokerij, d. werkplaats branderij. d. Meeste brandewijn wordt uit veel
zetmeel bevattende stoffen bereid en deze zijn
graansoorten of aardappelen, waarnaar 't product moutwijn, koren- of aardappel-brandewijn heet. Bij d. bereiding v. d. tot gisting
bestemde vochten wordt, evenals in d. bierbrouwerij, mout gebezigd als middel om 't
zetmeel tot suiker to doen overgaan (zie Bier).
Hiertoe worden d. granen of aardappelen op
versch. wijze werktuigelijk verdeeld, met een
hoeveelheid mout on met veel water, van een
bepaalden warmtegraad, in kuipen vermengd
on daarin gedurende eenigen tijd gedekt in
rust gelaten, ten einde d. omzetting v. 't zetmeel tot druivensuiker to doen geschieden,
daarna wordt 't vocht op koelbakken gepompt,
afgekoeld, weder in kuipen gebracht, daarin
met gist vermengd on gedurende eenigen tijd
goed gedekt in rust gelaten, waardoor d. suiker
tot alcohol on koolzuur overgaat. 't Aldus verkregen mengsel, dat eon zeer versch. alcoholgehalte kan hebben, wordt a. dOn of meer
overhalingen onderworpen, afhangende v. d.
begeerde sterkte v. d. brandewijn (ziA Alcohol°.
metrie), d. brandewijn bestaat dan hoofdzakelijk uit alcohol en water, maar bevat tevens
vluchtige organische verbindingen, die bij d.
gisting on overhaling ontstaan; dit is vooral
't geval bij d. aardappel-brandewijn, die door
't bevatten v. foeselolie een onaangenamen
geur en smaak verkrijgt. d. Overhaling geschiedt in zeer versch. toestellen, die nog
gestadig verbeteringen ondergaan; d. meest
gebruikelijke zijn die v. Dorn, Pistorius,
Schwarz, Gall, Derosne en Coffey.
Behalve uit plantendeelen, die zetmeel bevatten, wordt d. brandewijn door overhaling
bereid uit goedkoope wijnsoorten of uit d.
droesem, die bij d. wijnbereiding overblijft, en
komt dan in d. handel als Fransche brandewijn on cognac ; verder uit d. afval bij d.
suikerbereiding in Oost- on West-Indie s zooals
gegist suikerrietsap, uitgeperst suikerriet, suikerschuim on melasse; deze brandewijnsoort
is als rum bekend. Arak (zie dat art.) is een
op ongeveer gelijko wijze uit rijst on palmboomsap bereid product. Eon groot deel v. d.
koren- on aardappel-brandewijn wordt door
overhaling over zoogen. jeneverbessen (Baccae
Juniperi) met een scherp aroma bedeeld on
wordt dan jenever genoemd; deze bewerking
geschiedt in d. jeneverstokerjen of branderijen.
Brandewijnsbaai (d.), ter westkust v.
Sumatra nabij Padang, is bij ministerieel besluit in Oct. 1889 herdoopt in Wilhelmina-baai
en d. daar ontstaande havenpla.ats genoemd
Emma-haven.
.Brandglas hoot een doorzichtige lens,
meestal v. glas, door zulke oppervlakken begrensd, dat d. opvallende zonnestralen bij d.
doorgang zoo gebroken worden, dat zij nagenoeg door eenzelfde punt, brandpunt geheeten,
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gaan. d. Op deze wijs geconcentreerde warmte
is voldoende, om sommige in 't brandpunt goplaatste stoffen to ontbranden. Meestal zijn zij
begrensd door twee bole kogelvlakken en d.
lijn, die men zich denken kan door d. middeipunten dier kogelvlakken (middelpunten v.
kromming), hoot d. as. d. Lens (doze naam v.
't brandglas is ontleend a. d. peulvrucht, waarmode zij eenigszins in gedaante overeenkomt)
zal d. grootste uitwerking veroorzaken, als
d. as naar d. zon gericht is en d. zonnestralen
dus genoegzaam evenwijdig a. deze invallen.
d. Hoek, waaronder wij d. middellijn der zonneschijf waarnemen, bedraagt gemiddeld 32';
d. middellijn v. 't lichtcirkeltje, dat in 't brandpunt ontstaat, zal uit 't middelpunt der lens
onder denzelfden hook gezien worden; hare
volstrekte grootte zal mitsdien kleiner zijn,
naarmate d. afstand v. genoemd lichtbeeld
tot 't middelpunt der lens, d. brandpuntsafstand, geringer is; naar gelang d. middellijn
kleiner is, zullen d. zonnestralen nader tot elk.
gebracht worden on dus een hoogeren warmtegraad to weeg brengen. Wanneer d. lens een
zeer groote middellijn heeft met betrekking
tot hare kromming, zoodat d. dicht bij d. rand
invallende stralen na d. doorgang een grooton
hook met d. as vormen, zullen zij een nader
bij d. lens geplaatst brandpunt hebben dan
d. stralen, die dichter bij 't middelpunt door
d. lens gaan, ofschoon alle uit 'tzelfde warmte
uitstralend punt voortkomen; dit verschil in
brandpuntsafstand noemt men d. sphaerische
aberratie. Door d. korteren brandpuntsafstand
verdienen d. dubbelbolle lenzen d. voorkeur
boven d. soort, die slechts a. den zijde bol en
a. d. andere zijde vlak of hol geslepen is,
ofschoon men deze ook als brandglazen kan
gebruiken. Van d. lenzen, die a. d. eene zijde
bol on a. d. andere zijde hol zijn, bestaan
twee soorten: 10. zij, die dikker zijn in 't
midden dan a. d. omtrek (holbolle lenzen) on
20. zij, die dikker zijn a. d. omtrek dan in 't
midden (bolholle lenzen); doch alleen v. d.
eerste soort is hier sprake; 't genoemde kenmerk dier soort is geldig voor d. brandglazen
in 't algemeen. Men kan d. working v. een
brandglas nog versterken door d. gebroken
zonnestralen, eer zij in 't brandpunt samenkomen, op een tweede lens op to vangen,
waarvan d. as met die v. 't brandglas in
dezelfde lijn gelegen on d. brandpuntsafstand
korter is dan bij d. eerste, zulk een glas
draagt dan d. naam v. collectief lens.
d. Eigenschap der brandglazen was reeds
a. d. Grieken on Romeinen bekend; evenwel
kan men d. tijd, sedert welken men 't slijpen
v. brandglazen verricht, niet vOOr d. 13e eeuw
stollen on zelfs lang daarna bleef die kunst
nog zeer onvolmaakt. Eerst omstr. 't einde der
17e eeuw gelukte 't TSCHIRNHAUSEN in Saksen,
na 't overwinnen v. groote moeilijkheden,
groote, uit den stuk bestaande brandglazen to
vervaardigen, die een tot dien tijd onbekende
working hadden, bijv. tot 't smelten v. metalen
on 't ontsteken v. hard vochtig hout konden.
dienen. T wee dier lenzen worden nog to Pal-Us
bewaard. d. Grootste moeilijkheid bestond in
't verkrijgen v. zuivere stukken glas, die voor
d. genoemde lenzen, waarvan d. middellijn
87 cM. bedroeg, geschikt waren; on om deze
to ontgaan beproefden LAVOISIER on BRISSON
in 1774 een andere soort to vervaardigen, bestaande uit twee hol-bolle lenzen, die, met
d. holle zijde naar binnen gekeerd, tegen elk.
aangevoegd, zekere met wijngeest gevulde
ruimte insloten. 't Voordeel v. zulke brandglazen boven d. gewone bestaat inzonderheid
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hierin, dat 't veel gemakkelijker is twee lenzen v. geringe dikte dan een enkele massieve
v. aanmerkelijke dikte zuiver zonder aderen
en luchtblazen to verkrijgen. d. Op deze wijzo
vervaardigde lenzen overtroffen die v. Tschirnhausen, ook wanneer d. laatste met een 61lectief-lens verbonden waren, in hooge mate,
zoo zelfs, dat d. onmiddellijke werking zonder
collectief-lens voldoende was hout onder water
to verkolen. Met water gevulde karaffen werken ook als brandglazen en zijn soms oorzaak
v. een brand geweest en zelfs werken waterdruppels, die a. d. punten der bladeren hangen
on zonnestralen doorlaten, op dezelfde wijs,
'tgeen a. d. brandvlekken op d. getroffen bloemen of bladeren to zien is.
Brandhout is hout, dat bestemd is door
verbranding warmte to veroorzaken. Men kiest
hiertoe gewoonlijk d. houtsoort, die in d. nabijheid 't overvloedigst en dus 't goedkoopst
is, maar niet alle hout heeft als warmteontwikkelaar gelijke waarde. Goad brandhout
moat licht ontvlambaar zijn en bij weinig
omvang en zwaarte een hoogen warmtegraad
ontwikkelen en lang duren. Aan deze eischen
voldoet 't best droog eikenhout; hierop volgen
afdalend: beuken-, olmen-, berken-, esschen-,
elzen-, dennen-, sparren-, linden-, wilgen- en
populierenhout. In 't algemeen brandt 't hout
v. boomen, die hun vollen wasdom bereikt
hebben, 't best. Veel hangt hierbi.j of v. d.
verhouding, waarin d. hoeveelheden koolstof
(C), waterstof (H) en zuurstof (0), in 't hout
aanwezig, tot elk. staan. Deze is voor eik.
491/2 pet C, 6 pct H, 44 1/2 pet 0; voor beuk.
481/2 0, 6 1/3 H, 45 1/6 0; voor spar. 49'/2 C, bijna
61/2 H, ruim 44 0 en voor berk. ruim 49 C,
ruim 6 H en 44'/2 0. Bij goed droog hout en
volkomen verbranding is d. gewichtshoeveelheid overblijvende arch bij eik. 1,65 pct, beuk.
1,62 a 1,06 pct, spar. 1,04 pct en berk. 0,85 pct.
Branding (Fr. brisants, Eng. breakers) is
eon beweging v. d. zee in d. nabijheid v. kusten, op banken en riffen, en in 't algemeen
overal, waar d. golvende beweging der zee
beletselen ontmopt, waardoor d. regelmatige
voortgang der golven verhinderd of gestuit
wordt. Een onstuimige beweging ontstaat op
d. kusten door d. ontmoeting der aankomende
met d. teruggekaatste golven en op ondiepten, doordien d. golven daarop zekere vertraging ondervinden, alzoo door d. later aankomende golven achterhaald worden, zoodat dan
insgelijks botsing plaats heeft. 't Water kan
in beide gevallen tot een aanmerkelijke hoogte
stijgen; doch dit geschiedt op steile oevers,
zeeweringen en dijken 't hevigst en is vaak
noodlottig voor de zeelieden, die huns ondanks derwaarts heengevoerd worden. 't Felst
werkt d. branding, als d. storm of stroom
rechthoekig op steile rotsen aanjaagt. Dan
stapelen zich d. baron, bijv. op d. kust v. Bretagne in Frankrijk, trapsgewijze tot 7 a 10
lagen op een, om met een donderend geraas
en wijdspattend schuim in een to storten.
Brandis (GERRIT BRENDER a), geb. 21 Mrt
1752 to Leiden, was leeraar in d. wiskunde,
wijnroeier en examinator v. maten en gewichten der stad Amsterdam en tot zijn dood
(23 Juni 1802) algemeen secretaris der Maats.
t. N. v. 't Mg. Hij was een kundig, veelzijdig
ontwikkeld man, werkzaam lid v. versch. genootschappen en schrijver v. een groot aantal
werken, o. a. v. „d. Schilderkunst" (3 zangen
1780); „Taal-, dicht- en letterk. kabinet" (6 dln,
1780—'84) en „Taal-, dicht- en letterk. magazijn" (1785 en '86).
Brandis (JOACHIM DIETRICH) was een der
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beroemdste geneesheeren v. zijn tijd; hij werd
geb. in 1762 to Hildesheim on overl. in 1846
to Kopenhagen. Hij studeerde to Gottingen in
d. wis- en natuurk. wetenschappen en in d.
geneeskunde. In 1786 zette hij zich in zijn geboortestad als practiseerend geneesheer neder;
hij vertrok in 1791 naar Brunswijk maar was
gedurende d. zomermaanden als bronarts to
Driburg werkzaam. Bij zijn uitgebreide praktijk beoefende hij immer d. wetenschap; hij
gaf behalve vertalingen vele schriften over
praktische geneeskunde en wetensch. verhandelingen in 't licht; beroemd is zijn work:
„Versuch fiber die Lebenskraft" (Hannover,
1795). In 1803 werd hij als professor naar Kiel
beroepen, waar hij later tevens directeur v.
't Medicmalcollege werd. Een groot getal voortreffelijke geneesheeren in Sleeswijk-Holstein
is uit zijn school voortgekomen. In 1809 volgde
hij koning Frederik VI als lijfarts met d.
titel v. staatsraad naar Kopenhagen. Ook hier
vond hij een uitgebreiden werkkring, maar
trad hij niet op als academisch leeraar. Van
zijn later° geschriften worden hier vermeld:
„Pathologie" (Kopenhagen, 1815), „Ueber psychische Heilmittel" (Kopenhagen, 1818); „Ueber
dem Unterschied zwischen epidemischen and
anstechenden Krankheiten" (1833); „Erfahrungen fiber die Anwendung der Kane in Krankheiten" (Berlijn, 1833) en „Nosologie u. Therapie der Kachexien" (2 dln, Berlijn, 1834-1839).
Brandis (CHRIST. AUG.), geb. 13 Febr. 1790
to Hildesheim, zoon v. d. voorg., beoefende
wijsbegeerte en letterkunde, deed hiertoe
versch. reizen en werd hoogl. to Bonn. Van
zijn talrijke wijsg. werken worden hier vermeld: „Handb. der Gesch. der griech.-rom.
Philosophie" (3 dln, 1834—'66); „Mittheilungen
fiber Griechenland" (3 dln, 1842) en „Gesch. der
Entwicklung der griech. Philosophie" (2 dln,
1864). Hij over!. 24 Juli 1867.
Brandkogels zijn bestemd om brand to
verwekken, ten einde daardoor den vijand uit
gebouwen, blindeeringen en andere verdedigingswerken to verjagen, of om vijandelijke
gebouwen to vernielen. Er zijn: 1°. brandkogels met ifzeren geraamte; deze hebben een
langwerpige gedaante en bestaan uit eenige
to samengeklonken ijzeren banden, die eon
hevig brandbaar mengsel omsluiten. Over 't
ijzeren geraamte wordt een linnen zak gedaan. Door in 't mengsel (d. sas) gestoken
einden gezwinde lont, die door d. losbranding
v. d, vuurmond ontstoken wordt, vat 't
mengsel vuur. Om 't blusschen to beletten
worden twee of drie gevulde handgranaten
in d. brandkogel gedaan. Deze soort v. brandkogels kunnen niet zeer ver geworpen worden, wijl zij door d. dan vereischte groote
lading verbrijzeld zouden worden. Door hunne
onregelmatige gedaante en lichtheid geven
zij ook weinig trefkans en tegen voorwerpen,

die eenigen wederstand bieden, hebben zij
weinig uitwerking. Zulke brandkogels moeten
een groote middellijn hebben en worden dus
slechts uit mortieren en houwitse-rs geworpen.
Versch gemaakte branden 5 a 7 minuten, oude
soms tweemaal zoo lang. 't Gebruik dozer kogels schijnt zeer oud to zijn; d. bisschop v.
Munster, Bernhard v. Galen, deed er Groningen made beschieten (1672). 2°. Holle ijzeren
brandkogels zijn holle bolvormige kogels met
drie brandgaten, waardoor d. brandsas er
binnen wordt gebracht en waarin men einden
gezwinde lont aanbrengt ter ontsteking. Bij
d. verbranding der sas spirit er een hevige
vlam uit d. drie brandgaten. Doze brandkogels
kunnen verder geschoten worden dan die met
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ijzeren geraamte; zij geven meer trefkans en
kunnen tegen meer wederstand biedende
voorwerpen aangewend worden ; zij branden
6 a, 8 minuten. 3°. Gewone granaten, met
brandsas gevuld, gebruikt men te velde. d.
Hoofdbestanddeelen der brandsas zijn gewoonlijk : buskruit, pik, zwavel, was, hars
en terpentijn. d. Langwerpig spitse gedaante,
in later tijd als d. meest geschikte voor projectielen bevonden, gaf tevens aanleiding 't
hierdoor verkregen grootere lichaam op te
vullen met een brandbare of ontploffende
zelfstandigheid, ten einde daardoor brandkogels voor geweren te maken. Zulke puntkogels
bewegen zich met d. punt naar voren gekeerd;
zoo men die punt dus met een percussie-dopje
voorziet, zullen zij bij 't treffen ontbranden
en gevaarlijk zijn voor met munitie gevulde
voertuigen.
Bra,ndlijn (d.) is d. meetkunstige plaats der
snijpunten v. d. lichtstralen, die uit een zelfde
punt voortkomen en dan door een gebogen
oppervlak, 'tzij teruggekaatst, 'tzij gebroken
worden. Twee dicht bij elk. invallende lichtstralen zullen na d. terugkaatsing een snijpunt hebben, een deter twee met d. daarop
volgenden insgelijks een, enz.; men verkrijgt
op deze wijze een opvolging v. punten, waardoor een kromme lijn gebracht kan worden,
die men brandlijn of ook (kata)caustica noemt.
Als d. lichtstralen door een gebogen oppervlak
heengaan, bepalen d. snijpunten der gebroken
stralen insgelijks een kromme lijn, (dia)caustica
geheeten. d. Vorm der brandlijn hangt of v. d.
gedaante v. 't terugkaatsend of brekend vlak
en v. d. plaats, die 't lichtgevend punt heeft ten
opzichte v. dit vlak. In slechts enkele gevallen snijden al d. lichtstralen elk. in eon zelfde
punt en ontstaat er dus Igeen men noemt
een brandpunt. Wanneer men bijv. 't zonnelicht op een, a. d. holle zijde gepolijst cilindrisch oppervlak laat vallen, kan men d. gedaante der brandlijn zeer duidelijk onderscheiden ; d. dan verkregen caustica is d. epicycloide.
.73randmerk (Stigma) was een letter of
teeken, dat met een gloeiend ijzer gebrand
ward in 't gelaat of op d. schouder v. een
misdadiger of verdachte of (bij d. Romeinen)
v. een ontloopen en weder gevatten slaaf,
want 't diende zoowel tot tuchtiging ale tot
herkenningsmiddel. Ook in ons Vaderland
ward, vooral in d. eerste tijden der republiek,
't brandmerk veelvuldig toegepast en in 't
strafwetboek v. Napoleon was 't behouden,
maar bij ons is 't met d. geeseling en tepronkstelling bij d. Wet v. 29 Juni 1854 afgeschaft.
Brandmiddelen of Bijtende middelen (Caustics) zijn stoffen, die 't weefsel,
waarmede zij in aanraking komen, verwoesten. Dozen naam geeft men in 't bijzonder a.
d. chemische praeparaton, die een corrosieve
working hebben, en men noemt ze cauteria
potentialia, in tegenstelling met eigenlijk bran.donde middelen, zooals 't gloeiend ijzer, cauteria actualia. d. Meest gebruikelijke brandmiddelen zijn: d. geconcentreerde anorganische
zuren, d. bijtende alkalien on d. bijtende metaalzouten, zooals helsche steen, spiesglansboter, chloorzink, sublimaat on arsenik, die
in stukken, in poeder, in oplossing of in zalven
worden aangewend. Zij worden gebezigd om
ziekelijke woekeringen, wratten of polypen to
vernietigen, soms om fontanellen to vormen,
om vergiftige wonden onschadelijk to maken
on om verettering tot afleiding op to wekken,
enkele keeren ook om abcessen to openen,
wanneer bepaalde redenen 't gebruik v. 't
mes minder veilig of minder doenlijk maken.
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Brandnetel (Urtica) heat een tot d. nat.
fam. der UrticaceOn behoorend plantengesl.,
waarvan twee soorten, U. urens L. on U. diolca
L., ook bij ons zeer algemeen, een derde, U.
Dodartii L., veel zeldzamer wordt aangetroffen.
Daze planten, die vooral op ruige onbebouwde
plaatsen voorkomen, worden bij uitnemendheld onkruid genoemd en zijn v. d. lastige
gewassen zeker 't meest algemeen bekend.
Zij hebben OOn- of tweehuizige bloemen,
waarvan d. mannelijke een 4-deelig bloemdek
on 4 meeldraden bezitten, die, tegenover d.
slippen v. 't eerste geplaatst, in d. beginne
naar buiten overgebogen zijn, doch later veerkrachtig naar buiten springen en 't stuifmeel
uitwerpen; d. vrouweltjke hebben een 4-bladig
onderstandig bloemdek, waarvan d. 2 buitenste slippen veel kleiner zijn dan d. 2
binnenste, die een enkel vruchtbeginsel omsluiten, 'twelk door een ongesteelden kwastof penseelvormigen stempel gekroond wordt.
U. urens heeft eonhuizige bloemen, paarswijze in d. bladoksels geplaatste bloempluimen, die korter zijn dan d. bladsteel,
eironde of ovale bladeren on een OOnjarigen
wortel; U. dioica heeft tweehuizige bloemen,
tot bloempluimen vereenigd, die langer zijn
dan d. bladsteel, hartvormige bladeren en eon
kruip.enden wortelstok. Beide kunnen alzoo
gemakkelijk v. elk. onderscheiden worden. d.
Oorzaak v. 't zonderlinge on bekende verschijnsel, dat d. brandnetel, indien men dozen
aanraakt, een brandend gevoel in d. huid doet
ontstaan, bestaat in een groote menigte kleine
haartjes, waarmede d. oppervlakte als bezaaid
is on die, zoodra men ze aanraakt, met hun
puntigen on brozen top, die daarbij afbreekt,
in d. huid dringen en in 't wondje, dat daardoor
ontstaat, een scherp vocht uitstorten, dat
hoofdzakelijk in een kolfvormige aanzwelling
a. d. voet v. 't haar vervat is on voor een
deal uit mierenzuur bestaat. 't Vergif onzer
inlandsche brandnetels werkt slechts onbeduidend; geheel anders verhouden zich in dit
opzicht d. Urticasoorten, die onder d. keerkringen to huis behooren, zooals U. stimulans
L., crenulata Roxb. on urentissima Bl. Een
lichte aanraking v. deze planten is voldoende,
om d. arm onder verschrikkelijke pijnen to
doen opzwellen on een lijden v. eenige waken
to veroorzaken; ja, d. laatstgenoemde soort,
die op Timor groeit en daar door d. inboorlingen Daoen Setan of Duivelsblad geheeten
wordt, kan volgens opgave zulk een beleediging to weeg brengen, dat slechts d. amputatie v. 't gekwetste deal d. dood voorkomt.
Toch mag men d. brandnetel niet een geheel
onnutte plant noemen. Van vele soorten kunnen d. bastvezels tot een fijn, stark weefsel
(hiernaar neteldoek geheeten) worden gebezigd,
'tgeen vooral vroeger geschiedde, toen 't katoen
nog niet zoo algemeen in gebruik was, maar
toch opnieuw in Engeland met U. Whitlawi
beproefd is. Ook in China wordt v. d. bastcellen v. U. nivea doek vervaardigd, dat ale
zijde glinstert en daar onder d. naam Hiapu
(zomerdoek) bekend is. Voorheen schreef men
't geeselen met brandnetels (urticatio) bij
sommige, met verlamming gepaard gaande,
ziekten voor; d. jonge spruiten onzer inlandsche urticasoorten kunnen als groente gegeten
worden.
Brandoirers bestonden bij d. oude volken
in 't verbranden v. geslachte dieren of deelen
daarvan op een altaar om dankbaarheid te
betoonen en om a. d. Godheid to behagen
Bij d. Isra6lieten mocht als brandoffer alleen
dienen een vlekkeloos mannelijk rund of ram
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of bok of (door behoeftigen) een paar duiven.
Bij d. Grieken en Romeinen werden op groote
feesten honderden offerdieren geslacht on MI
d. oude Gerraanen werden ook krtjgsgevangenen geofferd.
Brandolini (AuRzuo), bijgen. LIPPErs, gab.
in d. The eeuw to Florence, was een goad
redenaar, toonkunstenaar on dichter; zijn roam
verbreidde zich over geheel Europa. Matthias
Corvinus riep hem naar Hongarije om d.
oratorio to onderwijzen, 'tgeen hij jaren lang
to Buda on to Strigonia met goad gevolg
deed. Te Florence wedergekeerd, begaf hij zich
in a. orde der Augustijnen; hij word vervolgens
priester, legde zich op 't prediken toe en muntte
hierin zeer uit. Hij stierf in 1498 to Rome.
Van hem bestaan d. geschiedenissen uit 't
0. on N. Testament in heldendicht; commontarien op d. brieven v. Paulus; d. verhandeling
„de Lege"; twee boeken met „Paradoxae Christianae"; d. samenspraak „de humanae vitae
conditione et tollenda corporum aegritudine
ad Matthiam Corvinum regem" en drie boeken
„de ratione scribendi".
Brandpunt (focus, Fr. foyer) is d. naam
v. 't punt, waarin zich d. lichtstralen, die uit
een zelfde punt voortkomen, na d. terugkaatsing door een brandspiegel of na d. breking
door een convergeerende lens (brandglas) doorkruisen. Wanneer d. stralen alle evenwijdig
met d. hoofdas op d. genoemden spiegel of
lens vallen, 'tgeen men kan aannemen, dat
door d. verren afstand bij d. zonnestralen geschiedt, dan heet 't vereenigingspunt hoofdbrandpunt, ter onderscheiding v. d. brandpunten, die men verkrijgt, als d. stralen uit naderbij
geplaatste lichtende punten voortkomen. Bij
elk lichtgevend punt behoort den brandpunt,
waarvan d. afstand tot d. spiegel of lens (brandpuntsafstand) afhankelijk is v. d. afstand v. 't
lichtende punt insgelijks tot een der beide
laatstgenoemde. Plaatst men een lichtend punt
in zijn brandpunt, dan zal 't gevormd brandpunt met d. vroegere plaats v. 't lichtend punt
overeenkomen- om daze reden heeten d. twee
genoemde punten verwante brandpunten of koppelbrandpunten.

Bij d. bolle spiegels, evenmin als bij d.
divergeerende lenzen (zulke, die a. d. omtrek
meer dikte hebben dan in 't midden) bestaan
Been brandpunten : d. stralen worden na d.
terugkaatsing of na d. breking verspreid ;
uithoofde echter v. d. eigenschap, dat d. uit
eenzelfde lichtend punt voortkomende stralen
zoo verstrooid worden, alsof zij weder v. een
zelfde punt uitgingen, dat achter d. spiegel of
voor d. lens geplaatst is, heeft men a. dit
laatste insgelijks d. naam v. brandpunt, nauwkeuriger v. denkbeeldig (virtueel) brandpunt,
gegeven. Men onderscheidt hier evenals boven
't hoofdbrandpunt v. d. koppelbrandpunten. Bij
d. holle spiegels en convergeerende lenzen ontstaan dan alleen virtueele brandpunten, als 't
lichtend punt dichter bij eon v. daze twee
geplaatst is dan 't hoofdbrandpunt.
d. Plaats v. 't brandpunt, die v. 't lichtend
punt bekend zijnde, is afhankelijk v. d. kromming der terugkaatsende of brekende oppervlakken en bij d. lenzen bovendien v. d. index
van breking (zie Straalbreking) der stof, waaruit
d. lens bestaat. Aanga,ande d. wijze v. berekening v. d. brandpuntsafstand zie men d.
artt. Lenten en Spiegels.
In d. hoogere meetkunde komen eenige
kromme lijnen voor, waarbij men v. brandpunten s: 1•eekt, met name: d. Ellips, Parabool
en Ilyperbool (verg. daze artt.); d. eerste en
derde hebben twee brandpunten, d. tweede
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heeft den brandpunt; d. benaming van dit punt
bij d. parabool berust op d. eigenschap, dat, als
daze kromme lijn 't vermogen bezat d. evenwijdig a. d. hoofdas daarop invallende stralen
terug to kaatsen, daze alle zich na d. terugkaatsing in 't brandpunt zouden snijden. Bij d. ellips
zouden, in dezelfde onderstelling, d. stralen,
die uit 't eene brandpunt voortkwamen, elk.
in 't andere snijden en bij d. hyperbool zouden
zij zich in 't laatstgenoemd geval verstrooien,
even alsof zij v. 't tweede brandpunt uitgingen.
d. Vlakken, die men zich kan voorstellen to
ontstaan, als men d. drie genoemde kromm.e
lijnen om d. as laat rondwentelen, zullen, v.
gepolijst metaal zijnde, werkelijk d. opgegeven
eigenschap vertoonen; 't vlak, ontstaande door
d. omwenteling v. d. boog eener parabool, die
a. weOrszijden v. d. hoofdas dezelfde lengte
heeft, vormt een parabolischen spiegel (zie
Brandspiegel).
Brandschatting (Fr. Contribution de
guerre) bet. een som geld, die door een veroverde stad betaald moot worden om d. plundering of in-brand-staking of to koopen. Door d.
Spanjaarden in d. aanvang v. d. tachtigjarigen
oorlog on door beide partijen in d. dertigjarigen oorlog werden veel steden d. ondergang
nabijgebracht door doze afpersingen. Ofschoon
in naam afgeschaft, werden in d. Napoleontische oorlogen on in d. Fransch-Duits. oorlog onder d. naam requisitie nog dergel. opbrengsten ge6ischt.
Brandspiegel noemt men een hol, gepolijst oppervlak, dat d. eigenschap bezit d.
daarop invallende zonnestralen zoo terug to
kaatsen, dat daze alle nagenoeg door eenzelfde
punt, brandpunt geheeten, gaan en daar een
zeer hoogen warmtegraad doen ontstaan, waardoor men in 't brandpunt geplaatste licht ontvlam.bare voorwerpen kan ontsteken, andere
verkolen en zelfs rnetalen smelten. Meestal
worden brandspiegels uit een metaalmengsel
gegoten en kogelhol geslepen, ofschoon d. parabolische spiegels d. voorkeur verdienen,
waarvan d. vervaardiging met veel meer
moeilijkheden vergezeld gaat. d. Lijn, die men
zich denken kan door 't middelpunt v. d. bol,
waarvan d. Spiegel een segment is, en door 't
middelpunt v. dat spiegelend oppervlak, heet
d. as; daze moot naar d. zon gericht zijn, opdat
d. spiegel d. sterkste uitwerking hebben kan.
't Brandpunt ligt in d. as, in 't midden tuss.
d. beide bovengenoemde middelpunten. d. Hoek,
waaronder d. middellijn v. d. spiegel uit 't
middelpunt v. d. bol gezien wordt, mag niet
meer dan 10° bedragen, omdat anders d. punten,
waarin d. a. d. rand en omstr. 't midden teruggekaatste zonnestralen d. as doorsnijden, to ver
v. elk. gelegen zouden zijn en alzoo d. warmte
niet in een genoegzaam beperkte ruimte vereenigd zou zijn, om d. verlangde uitwerking
voort to brengen; men noemt dit verschil in
brandpuntsafstand v. d. rand- en centraalstralen d. sphaerische aberratie. Als men een aantal platte spiegels zoo met elk. verbindt, dat zij
alle 't zonnelicht genoegzaam naar een zelfde
punt terugkaatsen, verkrijgt men een met the
des brandspiegels overeenkomstige uitwerking.
BRISSON heeft omstr. 1750 met zulk een toestel, bestaande uit 168 vlakke spiegels v. 21
cM. breed en 16 cM. hoog, proefnemingen
gedaan en 't gelukte hem daarmede op een
afstand v. ongeveer 50 M. hout to doen ontbranden en op geringeren afstand metaal to smelten.
d. Brandspiegels waren reeds a. d. ouden
bekend. Plutarchus verhaalt in zijn „Vitae
Parallelae, Numa", dat d. Vestaalsche maagden zich daarvan bedienden om 't heilige
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vuur te ontsteken. Voor d. overlevering, dat
Archimedes bij d. verdediging v. Syracuse
(214 v. C.) door brandspiegels d. Romeinsche
vloot in brand stak, bestaat geen voldoende
grond; wel is waar, dat Archimedes over d.
brandspiegels geschreven heeft, doch door
geen der oude schrijvers wordt d. genoemde
gebeurtenis vermeld; bovendien kende Archimedes andere hulpmiddelen, die meer schade
konden toebrengen dan d. brandspiegels,
waarvan d. Romeinen d. working door zich
een weinig te verwijderen hadden kunnen
ontgaan. Onder d. in later tijd vervaardigde
brandspiegels verdient inzonderheid vermelding die v. Tschirnhausen; deze is gedraaid
uit een dikke koperen plaat, waarvan 't holle
vlak zeer glad gepolijst is; d. middellijn bedraagt 2 K, d. brandpuntsafstand 1,34 M.;
deze spiegel wordt nog heden te Dresden bewaard en daarmede kan zilver gesmolten en
aardewerk verglaasd worden.
Brandspuit (d.) is een werktuig, dat een
machtigen en aanhoudenden waterstraal uitwerpt en waarvan men zich bedient tot 't
blusschen v. brand. Deze toestel bestaat
hoofdzakelijk uit een bak, die voortdurend
aanvoer v. water ontvangt en waarin twee
perspompen nevens elk. geplaatst zijn. d.
Zuigerstangen zijn a. d. armen eener balans
verbonden, zoodat, als d. eene zuiger opgaat,
d. andere daalt. Bij 't opgaan v. een der zuigers opent zich a. die zijde een klep en vloeit
water uit d. bak in 't pomp-lichaam. Daalt
d. zuiger, dan sluit daardoor die klep en 't
opgenomen water, een tweede klep opendrukkende, wordt in d. dusgen. windketel geperst.
Terwijl 't eene pomp-lichaam uit d. bak gevuld
wordt, heat er aanvoer plaats naar d. windketel uit 't andere pomp-lichaam. d. Bovenste
ruimte v. d. windketel bevat zekere hoeveelheid lucht; deze wordt door 't aangevoerde
water saamgeperst en oefent daardoor zekeren
druk uit op 't water, dat dientengevolge in
d. pijp geperst wordt. Op 't boveneind dier
pijp, dat buiten d. windketel uitsteekt, is een
lederen slang geschroefd, waarvan 't andere
einde in een koperen kegelvormige tuit eincligt. Naar gelang d. pompen dus water in d.
windketel persen, zal d. slang gelijkmatig en
aanhoudend gevuld worden en uit d. tuit
een waterstraal voortspuiten. d. Windketel is
noodzakeljjk, omdat zonder dezen d. voortgespoten waterstraal telkens afgebroken en
bij schokken sterk en zwak zou zijn. Door d.
uiteinden der balansarmen of pompzwengels
zijn boomen gestoken, waaraan d. brandweerlieden werken. d. Brandspuit wordt zoo na
rnogelijk bij d. brand geplaatst ; om dus d.
bak, waarin d. perspompen staan, voortdurend
met water gevuld te houden, wordt er een
slang gelegd v. d. bak tot a. een bij d. naastbij
gelegen rivier of gracht geplaatste zuig-perspomp, aanjager geheeten, die 't water uit d.
gracht oppompt en naar d. bak perst.
Als uitvinder v. d. hier beschreven slangbrandspuit geldt JAN VAN DER HEIDEN to Amsterdam, die in 1672 v. d. regeering dier stad
een octrooi verkreeg, volgeus 'twelk hij alleen
zulke bluschmiddeien mocht vervaardigen.
Voor dien tijd waren er ook wel brandspuiten bekend, doch zij waren zoo onvolkomen
en verschillend V. d. door VAN DER HEIDEN
uitgedachte, dat deze met recht als een nieuwe
uitvinding mochten golden. In groote steden
heeft men tegenw. brandspuiten, die door stoom
't water oppompen en tot groote hoogte opspuiten, en, waar havens en kanalen zijn, ook
drijvende stoombrandspuiten; maar 't hoofd-
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denkbeeld der constructie is nog altijd dat v.
VAN DER HEIDEN.

Brandstichting heet 't strafbaar vernielen v. voorwerpen door vuur. Deze vernieling is niet alleen strafbaar, waar 't eens
anders goed betreft, maar in vele gevallen
ook, als ze op eigen zaken wordt gepleegd.
Immers 't in brandsteken v. eigen voorwerpen kan wijd om zich grijpende kwade gevolgen hebben, die door d. bedrijver niet te
voorzien of te voorkomen zijn, kan zelfs menschenlevens in gevaar brengen, stoort minstens d. openbare rust en wekt schrik en ontsteltenis. d. Strafbaarheid is grooter of kleiner,
al naarmate d. brandstichting geschiedt: met
't doel om daardoor personen v. 't leven te
berooven; in samenrotting met anderen; waar
't to voorzien is, dat menschenlevens in gevaar komen; waar minder gevaar v. overslaan
v. d. brand tot andere perceelen bestaat; waar
't doel is, zich d. assurantiepenningen te doen
uitbetalen; waar 't te veld staande gewassen, ingezamelde veldvruchten of andere a.
d. openb. veiligheid toevertrouwde goederen
geldt; waar brand uitbreekt door onvoorzichtigheid, door 't niet nemen v. voorzorg, door
't niet nakomen v. gemeenteverordeningen.
Eindelijk wordt door d. rechter rekening gehouden met een worm v. krankzinnigheid, die
zich openbaart in d. zucht om brand te stichten (Pyromania, zie dat art.).
Brandstoffen. Bij versch. werkzaamheden in 't dagelijksch leven, in 't huishouden
en in d. bedrijven wordt een verhoogde warmtegraad vereischt, die men op d. minst kostbare
en eenvoudigste wijze tracht te verkrijgen.
Deze verhoogde warmtegraad wordt dan bijna
alttjd voortgebracht door d. verbranding v.
voortbrengselen uit 't plantenrijk, inzonderheid v. zulke, die veel koolstoi bevatten en door
een rijk gehalte a. waterstof een verhoogde
brandbaarheid (zie dat art.) bezitten. Men kan
d. brandstoffen verdeelen in waste, zooals
turf, hout en steenkolen; vloeibare, zooals
petroleum, olie en wijngeest en gasvormige,
zooals 't lichtgas. 't Warmte opwekkend vermogen der eerste overtreft dat der beide andere;
ook worden d. vloeibare en gasvormige meestal
slechts tot verlichting gebezigd (zie Verlichting).
d. Vaste brandstotten bevatten, behalve koolstof en waterstof, als bestanadeelen nog zuur.
stof, stikstof en eenige andere enkelvoudige
stollen, welker verbindingen bij een geheele
verbranding als arch achterblijven; daarenboven zijn d. brandstoffen soms nog gemengd
met anorganische verbindingen, zooals klei,
zand, zwavelkies e. d. g. d. Scheikundige
samenstelling v. d. brandstoffen en d. wijze,
hoe deze verbranden, is voor 't gebruik v.
grooten invloed. d. Waarde kan derhalve
slechts bepaald worden in betrekking tot 't
gebruik, want d. samenstelling en verbrandingswijze staan tot dit laatste in een nauw
verband. d. Hoeveelheden v. d. twee brandbare
grondstoffen, d. koolstof en d. waterstof, in
verband met d. vereeniging met d. toegevoerde
zuurstof, regelen d. ontwikkeling v. d. gassen,
die bij d. verhitting v. d. brandstoffen tot op
d. warmtegraad der verbranding, als door
een droge overhaling, ontstaan. Deze gassen
geven, bij genoegzamen toevoer v. dampkringslucht, d. vlam, welker grootte en hitte derhalve
v. d. samenstelling der brandstoffen of hankelijk is. Bij 't ontstaan en ontwikkelen der
gassen door d. verhitting der brandstoffen
wordt tevens kool afgescheiden. Dit geschiedt
bij eenige, zonder dat hun ophoopingstoestand
verandert, zoodat d. op 't laatst verbrandende
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kool dezelfde gedaante heeft als d. brandstof
zelf bezat. Andere daarentegeii bersten en
springen, zoodat d. kleinere stukken door toenadering d. doortocht v. dampkringslucht verminderen en dientengevolge langzamer en
moeilijker verbranden. Vele eindelijk worden
bij d. verbranding week; daarbij ontwikkelen
d. gassen uit d. taaie massa onder vorming
v. blazon, tot deze eindelijk in een onsmeltbare kool is overgegaan en zelf verbrandt.
't Week worden geeft aanleiding tot aankleving, 't samenbakken, waardoor dikwijis
groote klompen ontstaan, die porous of dicht
zijn, en alzoo een grooten invloed op 't verbrandingsproces uitoefonen. Eenige brandstollen, die weinig waterstof en zuurstof bevatten on dus bijna geheel uit kool bestaan,
kunnen door hare dichtheid moeilijk tot ontbranding worden gebracht, maar geven bij d.
verbranding een sterke hitte. Andere echter
ontbranden gemakkelijk, verbranden spoedig,
geven daardoor tevens veel warmte, maar
moeten snel door nieuwen voorraad vervangen
worden. d. Waarde der brandstoffen hangt
dus niet alleen of v. d. verlangden warmtegraad, maar ook v. d. brandbaarheid, ontvlambaarheid, d. eigenschap v. springen on bersten,
't samenbakken • on d. korteren of langeren
duur der verbranding.
Brandt (GERARD), gob. 25 Juli 1626 to Amsterdam on overl. 11 Oct. 1685, was aanvankelijk horlogemaker, maar verbaasde reeds
toen d. grootste dichters v. zijn tijd door zijn
schoone gedichten on welsprekendheid, inzonderheid door zijn lijkrede op P. CZ. HOOFT en
door zijn treurzang op c. v. BAERLE. Om d. hand
V. VAN BAERLE'S dochter to verwerven, zeide
hij zijn ambacht vaarwel, on wijdde hij zich a.
d. godgeleerdheid ; hij studeerde drie jaar on
word achtereenvolgens predikant bij d. Renaonstranten to Nieuwkoop, to Hoorn on to
Amsterdam. Zijn hoofdwerk, waardoor hij
zich eon beroemden naam als goschiedschrijver verworven heeft, heat: „'t Leven on bedrijf v. Michiel de Ruiter, hertog, ridder,
L.-Admiraal-Generaal v. Hollandt en WestVrieslandt". Van dit work verscheen d. eerste
druk een jaar na zijn dood, door d. zorg v.
zijn zonen CASPER ell JOHANNES B., in 1701 een
tweede on omstr. 1750 een derde druk. Dit
work wordt gellouden voor d. beste geschiedenis der zeeoorlogen v. dien tijd. Voorts
schreef hij : „Historie der Reformatie en andere
kerkelijke geschiedenissen, in on omtrent de
Nederlanden"; „Historic) der stad V. Enkhuizen" (Te Enkhuizon, 1666, op naam v. d. drukker
E. v. d. Hooft uitgekomen); „Historie v. d.
rechtploging in 1618 on 1619, omtrent d. drie
gevangen heeren Oldenbarnevelt, Hogerbeets
en De Groot gepleegt" (Rotterdam, 1708 on
1710) en „Dagwijzer der geschiedenissen" (Amsterdam, 1689), eon uitmuntend chronologisch
handbook. Zijn dichtwerken zijn na zijn dood
in 1688 to Amsterdam uitgegeven onder d.
titel: „Gerard Brandt's poezy". Eenige gedichten zijner jeugd, waaronder „d. Veinzende
Torquatus", een treurspel, dat hij op d. leeftijd
v. 16 jaar vervaardigde, dat men in dien tijd
zeer hoog schatte, doch dat, ofschoon niet
zonder waarde, ongunstig afsteekt bij zijn
latere gedichten, zijn in 1649 to Rotterdam
uitgeg. on in 1752 bij W. Barends to Amsterdam
herdrukt. In al zijn werken is d. stijl vloeiend
en krachtig, maar 't verhaal veelal wijdloupig.
In zijn gedichten, inzonderheid in zijn bijschriiten heerscht geestigheid en kernachtigheid.
d. Drie zonen v. Gerard Brandt: KASPER,
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GERARD en JOHANNES, werden alien leeraars
der Romonstranten. Van KASPER bezitten wij
behalvo eenige leerredenen : „Vita Jacobi Arminii" (Amsterdam, 1724). GERARD, de jonge
genoemd, vermaard door zijn welsprekendheid,
is d. schrtIver der ,Geschiedenissen, voorgevallen in 1674 en 1675" (Amsterdam, 1678) en
d. vertaler der „Historic) v. d. vijf artikelen",
uit 't Eng. Van d. jongsten zoon, JOHANNES,
zijn uitgeg.: „'t Leven V. d. Apostel Paulus"
Gravenhage, 1695); „Lijkreden bij d. dood
v. Maria, koningin v. Engeland" (Amsterdam,
1705); „Mengeldichten" (Amst., 1701) en ,,Clarorum Virorum Epistolae centum ineditae"
(Amst., 1702).
Brandt (SEBASTIAN), ook Brand en
Brant gespeld, werd in 1458 to Straatsburg
gob. en genoot, schoon hij zijn vader vroeg
verloor, een goede opvoeding. Hij studeerde
in d. rechten to Basel, waar hij bekend was
onder d. naam TITIO , word in 1489 doctor in
d. rechtsgeleerdheid, onderwees doze wetenschap met grooten bijval en werd beroemd
door zijn rechtsgel. schriften. In 1501 werd hij
syndicus aner vaderstad, later stadsschrijver
of, zooals hij zichzelf gaarne noemde, kanseller. Keizer Maximiliaan, die hem hoogachtte, ontbood hem vaak a. zijn hof, benoemde hem tot zijn mad en schonk hem d.
waardigheid v. Comes palatinus met een
inkomen v. f 50 jaarlijks. Hij stierf 10 Mei
1521 to Straatsburg. Tot zijn schriften behooren: „Das Narrenschiff" (Basel, zonder
jaartal; Straszburg, 1494; Nurnberg, 1494; Reutlingen 1494; Basel, 1495; Augsburg, 1495, 1498;
Basel, 1499, 1506, 1507, 1508, 1512; Rostock,
1519; opnieuw bearbeid door M. Joh. Eisleben, Straszburg, 1545, 1549; door onbekenden,
Frankfort a. d. M. 1560, 1567, 1626; Zurich,
1565; Straszburg 1564), in 't Lat. overgezet
door J. Lecher on J. Badius Ariensius ; in 't Fr.
door J. Drouais en P. Riviere; in 't Eng. door
A. Barklay; in 't Nederl. onder d. titel: „Affghebeelde Narren-Speelschuyt met moor als
100 figueren, in Nederduytsche sprake overgheset" door A. B., Leiden, 1610. Behalve
versch. Juridische werken vervaardigde hij
een bearbeiding v. d. „Freydank" (Magdeburg,
1583); „Lateinische Fabeln" (Straszburg, 1508);
d. Brabantsche fabel „Vom den losen Filchsen
dieser Welt" (Dresden, 1586 on 1606); „Varia
Carmina" (Basel, 1498) en „Hecastichon in
memorabiles Evanglistarum figuras" (1502).
Brandt (ALBERT JONAS), bloom- en fruitschilder on teekenaar, word 22 Nov. 1788 to
Amsterdam gob. Tot d. boekhandel opgeleid,
leerde hij d. kunst tot uitspanning bij J. P.
Morel, doch hij wijdde zich na diens dood
onder d. leiding v. G. J. J. v. Os geheel a.
't schilderen en teekenen. Op d. Amsterd.
tentoonst. v. 1813 zag men v. hem een teekening naar een schilderij v. J. v. Huysum, die
grooten lof verwierf on op d. verkooping v.
A. de Haas f 800 gold. Hij behaalde in 1815
d. gouden eerepenning bij d. maats. FelixMeritis voor eene schilderij met dood wild
on in 1816 een dergelijken voor een „Bloomen fruit-stuk", dat in 't Kon. Museum in Den
Haag berust. In 't Rijks-museum to Amsterdam is „Een vaas met bloemen" v. dozen
meester. Hij overl. in 1821; zijn nagelaten
teekeningen werden duur verkocht.
Brandt (HEINR. FRANZ.), gob. 13 Febr. 1789
to Chaux-de-fonds in Zwitserland en overl.
9 Mei 1845, beoofende de graveerkunst en word
to Parijs onder d. leiding v. DROZ een bekwaam
stempelsnijder. Hij ging tot verdere studio
naar Rome on naar Napels, vervaardigde daar
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reeds fraaie medailles, en werd in 1817 eerste
medailleur a. d. Rijksmunt te Berlijn. Zijn
kunstgewrochten zijn hooggeacht; een lijst v.
1837 telt 66 nummers.
Brandt (HEINR. v.), geb. in 1789 in Westfalen, studeerde a. d. universiteit te Koningsbergen, toen d. voor Pruisen zoo noodlottige
oorlog v. 1806 uitbrak. Hij vatte d. wapenen
op, streed tot d. vrede te Tilsit met dapperheid vocht daarna tegen d. Franschen in Portugal en in d. bevrijdingsoorlog v. 1812 en '13
in Russ. dienst. In d. Poolschen opstand v.
1830 en '31 hielp hij d. Polen en bezorgde hij
't geslagen Poolsche leger een veiligen aftocht
en sedert klom hij in 't Pruisische leger gestadig in rang, zoodat hij in 1848 generaalmajoor en staats-secretaris bij 't ministerie v.
oorlog was. In 1857 vroeg hij zijn ontslag uit
d. dienst, hij werd lid der Volksvertegenwoordiging en overl. 23 Jan. 1868. Hij heeft veel
over krijgswetenschap geschreven; zijn hoofdwerk heet „Grundzilge der Taktik der drei
Waffen" (3e dr. 1852), waarvan ook een Nederl.
vert. bestaat.
Brandt (JOH. FRIEDR. v.), geb. 25 Mei 1802
te Jilterbogk, studeerde te Berlijn in d. geneesen plantkunde, deed in 1826 't arts-examen,
legde zich daarna inzonderheid toe op zoologie
en werd in 1831 hoogl. in d. dierkunde te
s. Petersburg, waar hij tot zijn dood (in Juli
1879) ijverig werkzaam was en een groote
zoologische verzameling bijeenbracht. Van
zijn talrijke geschriften worden hier vermeld:
„Descriptiones et icones avium rossicarum"
(1836); „Sur les animaux vertObres de la
Siberie occid." (1845); „Ueber die Wirbelthiere
N.-0.-Europa's" (1856); „Ueber die Klassifikaton der Fische" (1865); „Symbolae sirenologicae" (2 dln, 1845 en '68); ,Ueber die Klippschliefer" (1869); „Ueber die Cetaceon Europa's"
(1874) en veel monographiegn.
Brandt (JOSEPH), geb. 11 Feb. 1841 bij
Warschau, ontwikkelde zich te Munchen onder d. leiding v. PILOTY en ADAM tot een
talentvol historie- en genre-schilder. Hij schildert bij voorkeur tafereelen, waarin d. schoone
Poolsche kleederdracht uit vroeger tijd een
schitterend effect maakt; hij doet dit met
fijnen smaak, zuiverheid v. teekening en
fraai koloriet. In d. bijzondere verzameling
v. d. Keizer v. Oostenrijk is v. dezen schilder:
„Sobieski op marsch naar Weenen". Algemeene bewondering wekten zijn „Poolsche
ruiters, in d. winter v. 1658 over 't Us naar
Jutland trekkend"; „Ulanen in 't dorp"; „Poolsche Joden" en een „Poolsche jaarmarkt".
Brandwaarborgmaatschappijen vergoeden in geld, volgens d. in d. polis bepaalde voorwaarden, d. schade, die door brand
veroorzaakt wordt, 'tzij deze bij d. verzekerde,
'tzij in een ander perceel ontstaan is. Zulke
verzekeringen worden aangegaan op gebouwen, op meubelen, op koopwaren, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, op mgezamelde
veldvruchten, op vervoerd wordende goederen, op bagage v. reizigers en op al wat door
brand beschadigd kan worden, d. schade door
d. bluschmiddelen inbegrepen. Er zijn onderlingo verzekeringmaatschappijen, waar ieder
jaar d. uitbetaalde assuranti6n over d. deelhebbers pondspondsgewijze worden omgeslagen, maar d. meeste maatschappijen verzekeren tegen een vastgestelde premie (voor gebouwen en meubelen per jaar), die klimt,
naarmate 't brandgevaar grooter is; zoo wordt
bijv. voor perceelen, die belenden a. een gebouw, waarin veel met vuur wordt omgegaan,
een hoogere jaarpremie geeischt en voor laatst-
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genoemde gebouwen zelve een nog hoogere.
Om deze redenen bestaan tuss. fabrieken,
waar groot brandgevaar is, veelal onderlinge
brandwaarborgmaatschappijen. Verzekering
tegen brandschade geschiedt volgens overeenkomst tuss. beide partijen, maar nimmer
mag d. verzekeringsom d. waarde v. 't verzekerde overtreffen en bij brand behoeft d. verzekeraar hoogstens d. waarde v. 't verzekerde
te vergoeden. d. Verzekering geschiedt na
taxatie en d. verzekerde kan bedingen, dat bij
gedeeltelijke vernieling v. zijn eigendom door
brand hem d. voile verzekeringsom wordt
uitgekeerd tegen afstand v. 't gespaard gebleven deel. Soms wordt bij verzekering v. gebouwen d. bepaling gemaakt, dat d. verzekerde
verplicht is binnen zekeren tijd 't verbrande
weder op te bouwen of te herstellen. d. Verzekeraar is v. uitbetaling der verzekeringsom
ontheven, als d. verzekerde zonder voorkennis v. d. verzekeraar a. zijn gebouw of a. zijn
goed een andere bestemming geeft, dan 't bij
't aangaan der verzekering had, in vele gevallen zelfs als d. belending brandgevaarlijker
geworden is en dit niet a. d. verzekeraar is
bericht, als goederen vervoerd worden zonder
voorkennis v. d. verzekeraar en als 't be wezen kan worden, dat d. schade veroorzaakt is
door eigen schuld, door nalatigheid of onvoorzichtigheid v. d. verzekerde of v. personen,
die onder zijn gezag staan.
Brand -weer is in 't algemeen al wat een
gemeente doet om brand te voorkomen of te
blusschen en to beteugelen. Hiertoe behooren:
10 politie-verordeningen, zooals 't gebod d.
rookkanalen binnen bepaalden tijd te doen
vegen, bij vriezend weder gaten in 't ijs v.
nabUzUnd water open to houden, 't verbod
binnen d. kom der gemeente werkzaamheden
te verrichten, die ernstig brandgevaar veroorzaken, licht brandbare stoffen in magazijn to hebben zonder voorgeschreven veiligheidsmaatregelen e. d. g.; 20 't aanschaffen
en in goeden staat houden v. brandspuiten
en andere blusch- en redmiddelen en 30 een
voldoend personeel tot brandblussching en
redding uit brandgevaar. Voorheen geschiedde
't brandblusschen en 't bedienen v. d. spuiten
door vrijwilligers; hierbij vial veel wanorde
voor en werd er vaak in schijn gered, om
zich wederrechtelijk goederen toe te eigenen.
Later werd door d. gemeente-overheid bij
loting evenals tot d. schutterlijken dienst een
deel der mannelijke bevolking aangewezen,
om, onder de leiding v. daartoe aangestelde
brandmeesters, bij brand op te komen en a.
d. blussching te helpers, 't zij als pomper, 't
zij als pijpvoerder. Ook dit werkt, hoewel 't
in kleine steden en plattelands-gemeenten
alzoo nog ingericht is, onvolkomen : men stuit
op onwil, traagheid, gebrek a. tucht en ongeoefendheid. Daarom is thans in bijna alle
groote steden een vast bezoldigd brandweerkorps, oneigenlijk d. brandweer genoemd, ingericht, dat op eenigszins militairen voet door
een commandant en onderbevelhebbers wordt
bestuurd en geoefend, in kazernen woont, die
telegrafisch verbonden zijn met d. politie-bureaux en met een groot aantal voor 't publiek
duidelijk kenbare punten, brandschellen geheeten, waar men in geval v. brand kan
alarmeeren. Op deze wijze is een geoefend
personeel binnen weinig minuten met bluschen redmiddelen op d. plaats v. 't onheil en
snelt ook de politie toe, om d. nieuwsgierigen
op een behoorlijken afstand to houden on to
waken, dat d. brandweer niet in haar werk
belemmerd wordt.
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BraAdvironden worden niet alleen veroorzaakt door vuur of gloeiend metaal, maar
ook door bijtende stoffen, zooals salpeterzuur
of zwavelzuur. Is enkel d. opperhuid aangetast, 'tzij geopend, 'tzij blaasvormig opgetrokken, dan is dit, tioe pijnlijk voor 't oogenblik, spoedig en zonder litteeken genezen. Is
d. geheele huid doorgebrand, dan blijft na d.
genezing een litteeken en is 't fijn tastgevoel
op d. aangedane plek voor altijd verloren. Nog
diepere wonden, die 't spierweefsel treffen,
zijn zeer pijnlijk, soms gevaarlijk on genezen
slechts langzaam. 't Best is 't bij brandwonden 't getroffen deel te bedekken met zachte,
min of meer vloeibare of vettige stoffen, bijv.
met ltjnolie, amandelolie, ongezouten boter
of Riga-balsena. In d. apotheek is brandzalf
te bekomen, die bestaat uit loodwit en lijnolie of uit was en olie. In veel gevallen bewijst 't onder water dompelen v. 't gebrande
lid of 't gestadig aanbrengen van natte, koude
omslagen goeden dienst, ook d. omwikkeling
met watten, die om d. wond moeten blijven,
tot zij met d. korst afvallen. Minder geraden is 't galnoten-inkt of groene zeep op
brandblaren aan te wenden.
Branisz (CHRISTLIEB JULIUS), geb. 18 Sept.
1792 te Breslau, studeerde te Berlijn en te
GOttingen in d. wijsbegeerte, werd in 1833
hoogl. in die wetenschap in zijn geboortestad
en overl. daar 2 Juni 1873. Zijn voorn. schriften zijn: „Grundrisz der Logik" (1830); „System der Metaphysik" (1834); „Geschichte der
Philosophie seit Kant" (1842) en „Veber atomistische u. dynamische Naturauffassung"
(1858).
.Bran.kowitsj (GEORG) regeerde v. 1425 t.
'14.57 over Servi8. Hij verbond zich, om zich
tegen d. Turken staande te houden, met d.
Hongaren, leverde dezen tot dat doel Belgrado en andere Donau-vestingen en onderhandelde met sultan MOERAD om tijd te winnen, tot d. Hongaren kwamen. Inderdaad versloeg HUNYADES sultan MOERAD, hij dwong
hem tot d. vrede te Szegedin, waarbij Servie
onafhankelijk werd verklaard (1440). Intusschen hield HUNYADES Servi6 bezet, waarom
BRANKOWITSJ zich met d. Turken en met koning LADISLAUS v. Polen tegen HUNYADES
verbond, dezen in d. slag bij d. Amselberg
gevangen nam en slechts vrijliet tegen een
verklaring v. d. Hongaarschen rijksdag, dat
Servi6 geheel onafhankelijk zou blijven. d.
Verhouding tuss. HUNYADES en BRANKOWITSJ
bleef echter voortaan steeds zeer ongunstig.
Toen LADISLAUS koning v. Hongarije werd,
trokken d. Turken onder sultan MOHAMMED
op en belegerden zij BRANKOWITSJ in zijn
hoof'dstad Semendria. LADISLAUS zou hem te
hulp gekomen zijn, als d. Servier v. d. Grieksche tot d. Latijnsche kerk Wilde overgaan.
Dit weigerde BRANKOWITSJ. Hij verdedigde
zich wanhopig, word in een uitval gevangen
genomen en wel na korten tijd ontslagen,
maar overl. in 't zelfde jaar 1457.
Bransby Cooper, Zie Cooper.
Brant, Zie BRANDT (SEBASTIAN).
Brantas (d.) is een belangrijke rivier in
't 0. v. 't oil. Java. Zij ontspringt op 't Ardjoeno-geb., loopt langs Malang, neemt versch.
kleine rivieren, waarvan d. Sari d. voorn. is,
in zich op, vloeit dan door d. residentie Kedirie, westelijk v. d. bergen Kawi en Kloet,
v. welke zij veel water ontvangt, buigt zich
nu noord- en, door 't Pandan-geb. gestuit,
oostwaarts on verdeelt zich dan in vele armen, waarvan d. waterrijkste door Soerabaya
in zee stroomt. d. Benedenloop wordt veelal
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Kedirie genoemd en d. arm, die door Soerabaya gaat, heet Kali-Maas (Loud-rivier).
Drantome (PIERRE DE BOURDEILLES DE),
geb. in Perigord omstr. 1527, overl. 5 Jul'
1614, was d. zoon v. F. de Bourdeilles en deze
naam is dus ook zijn geslachtsnaam, doch,
wijl hij tevens d. titel voerde v. heer v.
BrantOme (een abdij in d. prov. Perigord), is
hij meer onder dezen naam bekend. Hij was
een merkwaardig man, schitterend door ridderlijke deugden en door een rijk begaafden
geest. Overal, waar gestreden werd, was hij
te vinden bij d. partij, die hem toescheen
't recht a. hare zijde te hebben; tot dat doel
streed hij in Spanje, Portugal,Itali8,Engeland,
Schotland, ja in Barbarije. Hij was kamerheer
v. kon. Karel IX v. Frankrijk en stoncl bij dezen
vorst, van wien hij een inkomen v. 10 000
livres genoot, in hooge gunst. Later bekleedde
hij dezelfde waardigheid a. 't hof v. Hendrik
III, doch, wijl deze hem minder genegen scheen,
onttrok hij zich spoedig a. d. wereld en begat
hij zich naar zijn goederen, waar hij d. werken
samenstelde, die nog voortdurend zeer gezocht
zijn. BRANToME is niet in d. wetensch. zin een
geschiedschrijver, maar zijn geschriften behelzen zooveel wetenswaardigs over zaken
en personen v. zijn tijd, dat zij als bronnen
te beschouwen zijn. Zijn stijl is naïf en
levendig, maar niet vrij v. scherpe uitingen.
Hij verhaalt d. dingen, zooals zij geschied
zijn, zonder zich te verdiepen in d. oorzaken
of in d. gevolgen. Een Fransch beoordeelaar
zegt v. hem : „l'Ecrivain a de la grace quelquefois, de la naiveté souvent, de l'esprit
toujours, de la profondeur jamais." In zijn
testament wijst hij d. werken aan, die na
zijn dood gedrukt moesten worden. Hij toont
daarin ook, dat hij d. waarde er van kent,
want hij verzekert, dat men er vele schoone
zaken in zal aantreffen en er gemakkelijk
een uitgever voor gevonden zal worden,
'tgeen voorts nog blijkt uit deze, zijne woorden: „Aussi prendre garde que l'imprimeur
ne suppose pas un autre nom que le mien;
autrement je serais frustrO de la gloire qui
m'est due." d. Voorn. werken, die wij v. hem
kennen, zijn : „Vies des hommes illustres et
des grands capitaines francais et strangers";
„Vies des dames illustres et des dames galantes" .; „Anecdotes touchant les duels" en
„MOmoires de Pierre de Bourdeilles". Er bestaan versch. uitgaven van; d. meest gezochte
zijn : die to 's Gravenh. in 1740, 15 dln, en die
to Parijs in 1787, 8 dln; d. laatste uitg. is die
v. Montmerque (1828).
Brasem (Cyprinus Brama) is een vischsoort uit d. fam. der karpers, v. d. afd. der
weekvinnige visschen. d. Brasem leeft in d.
zoete wateren v. Europa, maar voorn. in d.
groote moron v. 't noorden; in 't meer Browick bij Norrk8ping in Zweden ving men er
eons 50 000 in een trek met d. zegen; in 't meer
Peipus zijn zij zoo talrijk, dat men er honderd
stuks v. d. grootste voor 4 a 6 roebels koopen
kan. In eenige moron v. Pruisen wordt soms
op den dag voor 1500 it 2000 mark a. brasem.
gevangen. Een brasem wordt wel eon halve
Meter lang on is kenbaar a. d. ruitachtigen vorm,
wijl hij plat v. zijden, klein v. kop en scherp
v. rug en buik is. d. Schubben zijn bijzonder
groot; d. rug en vinnen zijn bruin en zwart
of donkerpaars, d. zijden en buik zijn bleek,
wit of geel; d. aarsvin is zeer lang en strekt
zich onder d. staart uit. d. Brasem leeft meest
in d. diepte, doch komt tegen 't einde v. Mei
naar boven on zoekt vlakke, met planten bedekte plaatsen op om te paren; bij d. paring
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slaat hij met d. staart op 't water, doch blijft
daarbij zoo schuw, dat d. minste stoornis hem
naar d. diepte terug jaagt. Daarom is in Zweden
gedurende dien tijd in d. nabijheid v. meren
en rivieren 't luiden der klokken verboden.
Voor d. rijtijd krijgen d. hommers witte harde
knobbeltjes op d. schubben en dan worden zij
doorn-brasems genoemd. 's Winters kan men
d. brasems, in ijs gepakt, zeer ver verzenden.
Men eet dezen visch gekookt, gestoofd of gebakken, in Zweden en Noorwegen ook gezouten en gerookt.
Brasidas was in 't tweede tijdperk v. d.
Peloponnesischen oorlog (427-422 v. Chr.) d.
bekwaamste en voorspoedigste veldheer der
Spartanen. Hij stood tegenover d. Atheenschen
volksleider KLEON, maar overtrof dezen verro
in d. krijgstaktiek. Om d. Peloponnesus to
vrijwaren, bracht hij een leger v. 1700 Lacedemoniers en 700 heloten (lijfeigenen) naar 't
schiereil. Chalcidice en daardoor d. oorlog naar
Macedonia en Thracie over. Niettegenstaande
hij ook to worstelen had tegen d. Macedonischen koning PERDICCAS, won hij d. eene
Thracische stad na d. andere. tot xrEon hem
in 422 v. C., bij Amphipolis stuitte. her
ontspon zich een hardnekkig gevecht, waarin
KLEON sneuvelde en BRASIDAS de over winning
behaalde, maar zoo zwaar gewond werd, dat
hij insgelijks stierf. d. Uitputting v. beide
partijen had d. zoogen. vrede v. NICIAS ten
gevol ge.
Braspenning (Eon) had in 't graafschap
Holland d. waarde v. 10 duiten = 1'/4 stuiver
= 6 1/4 cent. Zooveel bedroeg 't loon v. een
volleerd ambachtsgezel in dien tijd. Te Haarlem is een regentenstuk, dat d. „braspenningmaaltijd" genoemd wordt, omdat, 'tgeen ieder
der aanzittenden bij dien maaltijd verteerde,
d. waarde v. tien duiten niet to boven ging.
Brassen heeten in d. scheepstaal d. touwen,
die, op d. nokken der ra's (verg. dat art.)
opgestoken, achteruit, of bij d. achterste (d.
bezaans-)mast der driemast-schepen vooruit
varen, bestemd zijn om d. ra in een horizontaal
vlak to bewegen en ze naargelang v. d. windstreek eon anderen hook met d. langsscheepsche as to doers maken. d. Contra-brassen vindt
men alleen a. d. groote- en fokke-ra's; zij varen
tegengesteld a. d. brassen, worden alleen bij
slecht weer opgebracht en dienen om in geval
d. laatstgenoemde mochten broken, d. ra dadelijk to steunen. Als werkw. duidt brassen 't
bewegen der ra's op d. boven opgegeven
wijze aan.
Brasseur de Bourbourg (cu. ET.), geb.
8 Sept. 1814 to Bourbourg in 't Fr. depart. du
Nord, trad in d. geestelijken stand en werd
als R. Bath. priester naar 't W. v. N.-Amerika
gezonden. Hij heeft daar Mexico en MiddenAmerika veelvuldig on met onderzoekenden
geest bereisd en daarover zeer belangrijke
werken geschreven, o. a. „Histoire des nations
eivilisOes du Mexique et de PAmorique centrale" (4 dln, 1859); „Relation de las cosas de
Yucatan" (1854); „Monuments anciens de Alexiquo" (1866); „Manuscrit Troano. Etudes sur le
systeme graphique et la langue des Maya's"
(1869) en „Bibliotheque Mexico-Guatemalienne"
(1871). BRASSEUR overl. 8 Jan. 1874 to Nizza.
Brassey (THOMAS, lord), geb. to Stafford
in 1837, studeerde to Oxford, ondernam d.
aanleg v. spoorwegen en d. reederij v. oceaanbooten on schreef daaroverszaakrijke studien,
zooals „Work and wages"; „British seamen";
„Foreign work and English wages" en „The
British navy". Van 1866 t. '86 vertegenwoordigde hij Hastings in 't Britsche Lagerhuis.

BRA.

Hij nam daar met liver deal a. d. werkzaamheden en gaf hooggewaardeerde adviezen over
spoorwegen, marine en kolonien, en steeds
in vrijzinnigen geest. In 1880 werd hij tot
lord, in 1884 tot secretaris der Admiraliteit
en in 1886 tot pair verheven. Zijne echtgenoote, lady ANNIE BRASSEY, een rijke erfgename on bagaafde schrijfster, gaf boeiende
reisverhalen in 't licht, o. a. „A voyage in
the Sunbeam"; „Sunshine and storm in the
East" en „In the Tropics" (1885).
Brassica, Zie Kook
Bratianoe (JOAN), een Roemeensch staatsman, die grooten invloed heeft gehad op d.
gebeurtenissen in zijn vaderland, werd in 1822
geb. en to Parijs opgevoed. Hij vatte daar
vrijheidsbegrippen op, die hij in 1848 in Wallachije zocht toe to passen, maar waar d.
opstand door d. tusschenkomst v. Rusland
verijdeld werd. BRATIANOE werd verbannen en
keerde naar Parijs terug. Toen in 1857 uitzicht
ontstond op d. vereeniging v. Moldavia met
Wallachije, keerde hij naar zijn vaderland
terug om daartoe mode to werken en, toen
KAREL V. HOHENZOLLERN, wiens vertrouwen
hij sedert een vroegere kennismaking bezat,
tot vorst V. 't tot een staat (Roemenie) saamgevoegde Wallachije en Moldavia werd gekozen, was zijn invloed verzekerd. Hij werd in
1867 hoofd v. 't ministerie, waarin ook zijn
broader DEMETER B. zitting had. Hij streefde
er aanvankelijk naar, d. staat to vergrooten door d. aanhechting v. Zevenburgen (Siebenbtirgen) on bereidde daartoe bovenmatige
strijdkrachten, wijl hij echter hierdoor 't ongenoegen v. Oostenrijk opwekte on Roemenie,
ook door een onberaden overeenkomst tot
aanleg v. spoorwegon, in financieele moeilijkheden bracht, verloor hij 's Vorsten vertrouwen on werd hij ontslagon. Nu streefde hij
er naar KAREL V. HOHENZOLLERN to doon vallen
en werd hij zelfs 't hoofd eener samenz wering tot dat doel. Toen in 1876 d. liberale partij
d. overhand verkreeg, werd BRATIANOE weer
eerste minister. Op bezadigde wijs legde hij
zich nu toe op d. innerlijke welvaart, eenheid,
kracht on zelfstandigheid v. Roemenie, en hij
wist zich, behoudens een korten tijd. gedurende welken zijn broader DEMETER a. 't hoofd
v. 't bewind was, voortdurend to handhaven.
In 1878 bracht hij d. emancipatie der Israelieten ten uitvoer en in 1881 bewerkte hij d.
verheffing v. Roemenie tot een koninkrijk.
Bratuscheck (ERNST), geb. 8 Mrt 1837 to
Auleben bij Nordhausen, studeerde in d. wijsbegeerte to Berlijn en werd in 1873 hoogl. in
d. wijsbegeerte en opvoedkunde to Gieszen,
waar hij 15 Jan. 1883 overl. Hij redigeerde
versch. jaren d. „Philosophische Monatshefte";
schreef: ,Germanische GOttersage" (2e dr.
1878); „Adolf Trendelenburg" (1872); „Die Philosophie Friedrich's des Groszen" (1880) en
gaf BOckh's „Encyklopadie u. Methodologie der
philologischen Wissenschaften" in 1877 in
't licht.
Braun (GEORG CHRISTIAN), op 't eind der
18e eeuw to Weilburg geb., studeerde in d.
philologie en werd hoogl. in d. rhetorica a. 't
Lyceum to Mainz, waar hij in d. aanvang v.
1835 stierf. Hij schreef o. a. „Mohamrneds Tod"
(Wiesbaden, 1815); ,,Hermann der Cherusker,
Heldengedicht" (Mainz, 1812); „Rafaels Leben
und Wirken" (Wiesbaden, 2e dr. 1819); „Die
Religion des alten Deutschen" (Mainz, 1819);
„Leonardo da Vinci's Leben und Kunst" (Halle,
1819); „Bilder der Natur und des Menschenlebens" (Wiesbaden 1820); „Die Weisen von
Hellas" (Mainz, 2e 'dr. 1826); „Aristodemus,
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Trauersp." (Altenburg, 1821); Wanderung
durch das alte Athen" (Mainz, 2e dr. 1827);
„Der Sieg des Glaubens" (ibid. 1823); ,,Laokoon; Tragodie" (ibid. 1824); „Dramatische
Werke" (Mainz, 1824); „Die unsiclitbare Kirche
Jesu Christi" (ibid. 1821) en vele vertalingen
v. Rom. en Gr. schrijvers. BRAUN was een
geestig en grondig schrijver; als dramatisch
dichter ontbrak hem echter diepte en kracht.
ZUn idylle „Die Rheinfahrt" wordt voor zijn
beste dichtwerk gehouden.
Braun (GEORGE) of BRAUNIUS (sommigen
noemen hem Bruinius en Brunus en in d.
catal. v. Oxford worden Geo. Braun en Braunius voor twee personen gehouden) was aartsdiaken v. Dortmund en deken v. 0. L. V. te
Keulen en leefde in 't begin der 16e eeuw.
Hij schreef een Lat. redevoering tegen d.
priesters, die concubinen hielden (1566); een
leven v. Jezus en v. d. H. Maagd en een verhandeling tegen d. Protestanten (Catholicorum
Tremonensium adversus Lutheranicae ibidem partionis predicantes defensio, Keulen, 1605). Zijn
hoofdwerk is echter 't „Theatrum urbium".
Braun (JOH.) of Braunius, geb. in 1628
te Kaiserslautern, verloor vroeg zijn vader,
kwam to Leiden op een kantoor, maar bezocht
daar eerlang d. hoogesch. om theologie en
Oostersche talen te bestudeeren. Hij deed na
zijn promotie eon reis door Frankrijk, Zwitserland en Duitschland, werd daarna Waalsch
predikant to Nijmegen en in 1680 hoogl. in d.
Hebreeuwsche oudheden en Oostersche talen
to Groningen, waar hij in 1708 overl. Hij was
eon werkzaam man, ijverig voorstander v. d.
wijsbegeerte v. Descartes en een scherpzinnig
geleerde. Hij schreef: „La veritable religion
des Hollandais" (1675); „Vestitus sacerdotum
Hebraeorum" (2 din, driemaal gedrukt) en
„Selecta sacra" (1700).
Braun (JOH. wILH. Jos.), geb. 27 Apr. 1801
to Gronau, trad in d. geestelijken stand, studeerde in d. godgeleerdheid en wijsbegeerte
to Bonn onder HERMES, to Weenen in kerkgeschiedenis onder RUTTENSTOCK en werd in 1825
tot priester gewijd. Hij trachtte in vereeniging
met GUNTHER d. bespiegelende wijsbegeerte
met d. R. Kath. kerkleer in overeenstemming
to brengen, bezocht Rome, Napels, Weenen on
Berlijn on werd in 1833 to Bonn tot hoogl. in
d. theologie beroepen. Toen in 1835 d. Paus
d. schriften V. HERMES veroordeelde on DROSTEVISCHERING, die eon tegenstander v. HERMES
was, tot aartsbisschop v. Keulen word verkozen, reisde BRAUN naar Rome om een herroeping v. 't vonnis tegen HERMES to verwerven.
Hoewel welwillend ontvangen, werd hij in zijn
verwachting teleurgesteld en, teruggekeerd,
kon hij, als to veel in gevoelens met zijn
overheden verschillend, niet aanblijven. Hij
word in 1844 uit zijn ambt ontslagen. In 1848
werd hij lid der Nationale vergadering to
Frankfort on in 1850 v. d. Pruisische Eerste
Kamer. Hij overl. 30 Sept. 1863. Behalve oudheidk. verhandelingen (hij was president v.
't Oudheidk. genootschap in Rijn-Pruisen)
schreef hij: „Von den Pflichten der Geistlichen
in Lehre u. Beispiel" (1831); „Die Lehre des
sogen. Hermesianismus" (1835) en (met ELVENICH) „Meletemata theologica" en „Acta Romana".
Braun von Braunthal (KARL JOHANN),
geb. in 1802 to Eger, studeerde to Weenen,
leefde daarna bijna geheel voor dicht- en letterk. arbeid en overl. 26 Nov. 1866. Van zijn
talrijke, veelal schoone, smaakvolle schriften
worden hier vermeld : „Graf Julian, Trauersp."
(1831); „Die Geopferten, Trauersp." (1835); „No-
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vellen" (1834); „Gedichte" (1836); „Schone Welt"
(1837); „Donna Quixote" (1844); „Das Ende der
Welt" (1851); „Neuhoff" (3 dln, 1864) en „Geschmacklehre, oder Wissenschaft des SchOnen"
(1866).
Braun (ALEx.), gob. 10 Mei 1805 to Regensburg, beoefende d. plantkunde on werd hoogl.
in die wetenschap eerst to Freiburg, in 1850
to Gieszen en in 1852 to Berlijn, waar hij 29
Mrt 1877 overl. Van zijn talrijke geschriften
worden Kier slechts vermeld : „Die Erscheinung der Verjungung in die Natur" (1851);
„Das Individuum der Pflanze in Verhaltniss
zu species" (1853); „Ueber den schiefen Verlauf der Holzfaser" (1854); „Algarum genera
nova et minus cognita" (1855); „Parthenogenesis bei Pflanzen" (1857); „Polyembryonie u.
Keimung v. Caelebogyne" (1860) on „Neue
Untersuch. fiber Marsilia u. Philularia" (1872).
Braun (KASPAR), geb. in 1807 to Aschaffenburg, beoefende to MUnchen d. schilderkunst
on reisde In 1837 n. Parijs. Daar legde hij zich
voorn. toe op d. houtgraveerkunst. Te Munchen teruggekeerd, ontwikkelde hij zijne kunst
zelfstandig, hij streefde niet zoo zeer naar 't
effect, als naar karakteristieke, natuurgetrouwe
teekening on zuiverheid v. lijnen. In verbond
met DESSAUER en SCHNEIDER werd nu een
groote inrichting v. houtgraveerkunst gesticht,
waar een groot aantal platen voor prachtwerken on geillustreerde tijdschriften vervaardigd
on veal bekwame houtgraveurs gevormd werden. Uit daze werkplaats kwamen: d. „Fliegende Blatter" en d. schoone houtsneden in
„Gotz. v. Berlichingen", 't „Nibelungenlied" on
d.„Volksmarchen.” BRAUN overl. 29 Oct. 1877.
Braun (AUG. Emil.), geb. 19 Apr. 1809 to
Gotha, studeerde to GOttingen on to Mtnchen
on bezocht tot oudheidk. onderzoek Berlijn,
Dresden on eindelijk Rome, waar hij prosecretaris v. 't Archaeologisch Instituut word on
12 Sept. 1856 overl. Hij schreef: „Il giudizio
di Paride" (2e dr. 1831); „Griechische Mythologie" (2 din, 1850); „Vorschule der Kunstmythologie" (1854) ; „Die Ruinen u. Museen Roms"
(1854) on versch. gelllustr. werken over kunst.
Braun (wILH. AUG. DETLOF V.), geb. 8 Nov.
1813 to Brangesas in 't Zweedsche gewest
Westergotland, trad in d. krijgsdienst, maar
verliet dien als luitenant in 1846 om zich
geheel a. d. letteren to wijden. Hij dichtte
inzonderheid humoristische schetsen, vol onschuldige scherts. Hiervan verschenen v. 1837
t. '48 vier bundels, die versch. malen herdrukt
moesten worden. In 1847 gaf hij „Berattelser
och utkast" on na zijn dood, die 13 Sept. 1860
voorviel, verschenen zijn „Samlade Skrifter",
waarvan in 1875 eon 2e druk verscheen.
Braun (KARL), geb. 20 Mrt 1822 to Hadamar in Nassau, studeerde to Marburg on to
Gottingen in d. rechten en tr: td daarna in
staatsdienst bij 't hof v. appal to Wiesbaden.
Van 1849 t. '66 was hij lid on sedert 1858
voorzitter der Tweede Kamer in Nassau. Na
d. annexatie v. Nassau bij Pruisen in 1866
werd hij lid v. 't Hooggerechtshof to Berlijn.
Van 1871 t. '87 was hij lid v. d. Rijksdag,
behoorde daar tot d. leiders der nationalevrijzinnige partij on muntte er uit door zijn
uitgebreide kennis, heldere inzichten, ruimen
blik on boeiende redevoeringen, inzonderheid
over staathuishoudk. on rechtsgel. onderwerpen. In 1887 werd zijn mandaat niet hernieuwd
on toen bewerkte d. Pruis. minister FRIEDRIcH,
dat BRAUN tot advocaat bij 't gerechtshof to
Berlijn werd benoemd. Bij zijn drukken workkring vond BRAUN nog tijd tot 't schrijven v.
talrijke werken, behalve dat hij een tijd lang
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d. Spenersche Zeitung" redigeerde, schreef
hij o. a. „Bilder aus der deutschen Kleinstaaterei" (4 din, 1869—'70); , Tokai and Jokai"
(1873); „Mordgeschichten" (2 din, 1874); „Eine
turkische Reise" (3 din, 1876); Reise-eindriicke
aus dem Sudosten" (3 dln, 1877) en „PandAmonium. Kriminal- u. Sittengeschichten" (1887).
Braun (JULIUS) geb. in 1825 te Karlsruhe,
studeerde te Heidelberg in d. godgeleerdheid,
hoorde er d. lezingen v. ROTH over Oostersche
wijsbegeerte en werd daardoor opgewekt Oostersche talen en kunst te beoefenen en ter
piaatse to bestudeeren. Hij reisde over Rome
naar Egypte, voer d. NUl op tot Philae, doorvorschte Palestina en d. v. d. kunsthistorie
belangrijke deelen v. Klein-Azio en 't Balkanschiereil. en kwam over Parijs en London te
Heidelberg terug, waar hij vooriezingen over
kunstgeschiedenis hield. Hij word in 1860 tot
hoogl. te Tilbingen benoemd en had uitzicht
op een dergel. betrekking te Munchen, toen
hij daar 22 Juli 1869 overl. Zijn geschriften
zijn niet talrijk, maar hoogst belangrijk en
met talent bearbeid ; zij zijn: „Studien u. Skizzen aus den Landern der alten Kultur" (1854);
„Geschichte der Kunst" (1858); „Naturgeschichte der Sage" (1864); „Historische Landschaften" (1867) en „Gemalde der mohammed.
Welt" (na zijn dood uitgeg.).
Braun (LUDWIG), geb. 23 Sept. 1836 te
Schwa,bisch Hall, oefende zich in d. schilderkunst te Stuttgart, Munchen en onder HORACE
VERNET te Parijs en ontwikkelde een bijzonder talent in 't levendig voorsteilen v. oorlogstooneelen. Te Neurenberg schilderde hij
een historische galerij voor d. graaf v. HUNOLSTEIN en „'t Tournooi te Neurenberg in
1496". In 't bezit v. d. hertog v. MecklenburgSchwerin is een reeks tafereelen uit d. Pruis.Oostenr. oorlog v. 1866. Voorts schilderde hij:
,,d. Slag bij WOrth", „d. Capitulatie te S6dan"
en „d. Intocht v. 't Duitsche leger in Parijs".
Voor 't Panorama te Frankfort schilderde hij
een doek v. 100 M. lengte, dat d. slag te
Sedan voorstelt, in 1886 voor 't Panoramagebouw te Leipzig „Episode uit d. slag bij
Beaumont" en „Terugkeer v. prins Heinrich
naar Kiel" en vroeger of later nog veel dergelijke kapitale schilderwerken. Al deze stukken zijn krachtig, vol beweging, correct en
zorgvuldig afgewerkt.
Braune (WILHELM), geb. 20 Febr. 1850 to
Groszthienig, studeerde to Leipzig in d. letteren en werd in 1880 hoogl. in d. Duitsche
teal- en letterk. to Gieszen. Hij schreef: „Untersuchungen fiber Heinrich v. Veldeke" (1873);
Lesebuch" (1875); „Ueber
die quantitat der althochd. Endsilben" (1875);
„Gotische Grammatik" (1880) en sedert 1876
.een reeks v. „Neuerdriickte LiteraturWerke des
16 u. 17 Jahrhunderts".
Braunfels (LUDWIG), geb. 22 Apr. 1810 to
Frankfort a. d. Main, studeerde to Heidelberg,
redigeerde v. 1833 t. '38 een dagblad to Coblenz, studeerde daarna to Bonn in d. rechten
en vestigde zich in 1843 als advocaat to
Frankfort a. d. Main. Hij was v. 1857 t. '66
lid v. 't Wetgevend Lichaam, werd daar d.
leider v. d. vrijzinnige partij en was medegrondlegger v. d. Schiller-stichting. Hij schreef
veel hoofdartikelen in dagbladen, bijdragen
in tijdschriften, een vertaling -v. „'t Nibelungenlied", een kritische studio over d. Amadeus
v. Walien on een vertaling met aantt. v. d.
,,,Don Quijote".
Braunsberg is een arrond.-hoofdst. met
12 000 inw. in Oost-Pruisen a. d. bevaarbare
Passarge, 60 KM. t. Z.-W. v. Koningsbergen
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a. d. spoorw., die v. deze stad naar 't Z. leidt.
In Braunsberg is veel handel en nijverheid
en 't beroemde, in 1579 gestichte „Lyceum
Hosianum".
Brauw (WILLEM MAURITS DE), geb. 23 Apr.
1772 to Huist, was d. zoon v. d. luit.-generaal
CORNELIS D. B., studeerde to Leiden in d. rechten, vestigde zich to Zieriksee en werd daar
lid v. d. vroedschap. Als aanhanger v. 't huis
v. Oranje moest hij in 1795 zijn betrekking
nederleggen en in 1799 zelfs naar Duitschland
uitwijken. Hij kon echter in 1803 terugkeeren,
werd weder lid der regeering en aanvaardde
d. betrekking v. ontvanger der registratie on
domeinen. In 1813 werkte hij krachtig mode
tot bevrijding v. d. Fransche overheersching
en onder koning Willem I werd hij directeur
der registratie en in 1826 der Staatsloterij. Hij
overl. to 's Gravenhage 28 Nov. 1841. — Zijn
zoon WILL. MAUR. DE BRAUW ward lid der
Tweede Kamer, behoorde daar tot d. vrijzinnige partij en was o. a. lid v. 't ministerie
KAPPEYNE (1877—'79).
Brava of San joit,o is een der KaapVerdische ail. met 4000, moest blanke, bewoners. 't Binnenland is zeer vruchtbaar. Er
zijn drie kleine havens. d. Hoofdplaats San
Baptista is omringd door schoone buitenverblijven.
13ravalla-heide heat een vlakte bij
Wexio in 't Zweedsche gewest Smaland. Volgens d. legende hebben hier d. vrouwen onder
aanvoering v. d. heldin BLENDA d. Denen verslagen, die, terwijl d. mannen met d. Zweedschen
Koning op een veroveringstocht uitwaren,
hier landden. Zeker is 't, dat d. bewoners der
Bravalla-heide zekere voorrechten genieten,
die in 1691 door Karel XI bevestigd zijn.
Bravo is een Ital. woord, dat dapper beteekent en in goeden zin als toejuichings-uitroep wordt gebruikt, maar in kwaden zin als
naam v. sluipmoordenaars in Italie, die voor
geld eon aangewezen persoon met dolksteken
ombrachten.
Bravo (mcoLAs), een Mexicaansch partijhoofd, deed in d. bevrijdingsoorlog v. 1811 't
eerst v. zich spreken. Hij nam sedert a. silo
woelingen deel, tot ITURBIDE hem in 1822 in
hechtenis deed nemen. In 1824 ward hij echter dictator en vervolgens vice-president der
Mexicaansche republiek. In 1828 ward hij evenwel uit d. hoofdstad verdreven, door GUERREIRO
overwonnen en voor zes jaar naar Guatemala,
gebannen. In 1830 door BUSTAMENTE teruggeroepen, ward hij belast met d. vervolging zijner tegenstanders, die hij overwon en liet
fusilleeren. Wijl hij echter a. 't hoofd zijner
troepen naar d. oppermacht streefde, ward
hij weder gevangen genomen en naar Frankrijk gezonden. In d. oorlog v.1837 tuns. Mexico
en Texas streed hij weder als generaal dapper tegen d. Texanen. Na dozen strijd vindt
men niets meer v. hem vermeld.
Bravo-Murillo (JUAN), geb. in Juni 1803
te Frejenal in d. Spaans. prov. Badajoz, studeerde to Sevilla on to Salamanca on word
beroemd als advocaat, inzonderheid v. hen,
die v. staatk. misdrijven beschuldigd werden.
Sevilla verkoos hem in 1837 tot lid der Cortes, waar hij gematigd vrijzinnige beginselen voorstond, die hij ook in 't tijdschrift
„El Porvenir" verdedigde. Tot 1847 was hij in
d. worsteling der partijen soms aangezocht
om in 't Ministerie to treden, soms v. zijn
mandaat beroofd en zelfs voor korten tijd gevangen en verbannen. In laatstgenoemd jaar
ward hij echter minister v. Justitie in 't ministerie-pAoHno, en van dien tijd of was hij
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tot 1868 onder gestadige afwisseling en tijdelijke -verwijdering mede a. 't hood v. 't bewind, op 't laatst minister-president. Hij verbeterde wel 't financieel beheer en d. toestand
der kolonign, maar helde meer en meer tot d.
reactie over en zocht vergeefs door dwangmiddelen koningin ISABELLA Op d. troon te
handhaven; met haar verdrijving uit Spanje
viel ook zijn gezag. BRAVO - MURILLO trad 20
Sept. 1868 of en overl. ambteloos te Madrid
11 Jan. 1873.
B ravour-aria (Een) is een zangstuk,
waarvan d. uitvoering door moeilijke overgangen en ongewone wendingen een ongemeene kunstvaardigheid eischt, maar dan ook
op 't publiek een verrassenden indruk maakt.
MOZART is d. eerste geweest, die in zijn opera's
d. bravour-aria op meesterlijke wijs aanwendde, om bij aangrijpende momenten d.
hartstocht in voile kracht to doen uitkomen.
B rave (JOACHIM WILH. v.), geb. 4 Febr.
1738 to Weissentels, studeerde to Leipzig in
d. rechten, ging daar met Gellert, Kleist,
Weisse on Lessing om en legde zich op d.
dramatische pazie toe. Toen Nicolai in 1756
een prijs voor 't beste Duitsche treurspel
uitloofde, behaalde hij 't accessit (Cronegk
verwierf d. prijs) met zijn werk „Der Freigeist"; hij had toen reeds een treurspel „Brutus"
in rijmlooze ja.mben geschreven. Kort daarop
verliet hij Leipzig on hij zou d. betrekking
v. regeeringsraad te Merseburg aanvaarden,
toen hij door d. pokken aangetast werd on
7 Aug. 1758 stierf. Zijn werken, die veel talent
toonen, zijn door Lessing uitgeg. (Berlijn, 1768).
Bray (sALomoN DE), in 1597 to Haarlem
geb. on in 1664 overl., was historie- on portretschilder en vooral een bekwaam bouwmeester. Naar zijn ontwerp on houten model
is d. Nieuwe kerk to Haarlem in 1647 gebouwd.
In zijn zeldzaam voorkoniende schilderijen
wordt vooral d. teekening geroemd. Bause,
Geyser, Hubert on Richter hebben naar hem
gegraveerd. Een zijner teekeningen, met rood
en zwart krijt, „Een lezend vrouwtje" voorstellende, gold op d. verkooping v. De Vos
f 63. Drie jaar na zijn overlijden werd een
werk v. hem uitgeg., getiteld: „Bedenkingen
over 't uitleggen en vergrooten der stad Haarlem", waarvoor zijn portret, naar d. schilderij
v. zijn zoon JACOB D. B., in houtsnede, geplaatst
is. Zijn zonen JACOB en DIRK hebben beiden
in d. schilderkunst uitgemunt. Van d. eersten
vindt men op 't raadhuis to Haarlem: „Een
levensgrootportret v. prins Frederik-Hendrik";
„Seleucus" en „Smedende Cyclopen"; in 't
G-ereformeerde weeshuis te Haarlem een schilderij, waarop d. regenten en regentessen v.
dat huis verbeeld zijn, en een andere, „'t Opnemen der kinderen in dat huis" voorstellende.
Zij onderscheiden zich door een fiksche teekening en eon bevallig penseel. Zijn teekeningen zijn gezocht. Tot zijn etsen behooren
een „s. Johannes in d. woestijn" en een „Omroeper". In 't Rijks-museum to Amsterdam is
een schilderij v. een der broeders, voorstellende „Portretten v. d. overheden v. 't s. Lucasgild". DIRK DE BRAY schijnt echter meer als
teekenaar en houtgraveur gearbeid te hebben.
Hij was bij d. boekdrukkers Enschede) werkzaam en in 1675 secretaris v. 't s. Lucas-gild.
Behalve 't genoemde portret zijns vaders, kent
men nog d. volgende houtsneden v. hem:
„Christus a. 't kruis"; een „Opstijgende Arend"
en „Een portretje". Op d. verkooping v. d. graaf
Von Fries gold een geetst prentje v. dezen
meester, „d. Rifine v. 't kasteel v. Brederode"
voorstellende, f 17. d. Graveurs THEODORUS en
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schijnen tot 'tzelfdegeslacht
behoord te hebben.
Bray (OTTO CAMILLUS HUGO V.), geb. 17 Mei
1807 to Berlijn, zoon v. d. Beierschen gezant
FRANZ GABRISL V. B., trad op 't voetspoor gins
vaders in Beierschen staatsdienst, klom snel
in rang en was — met uitzondering v. 't t4jdperk 1848—'53, gedurende 'twelk hij minister
V. Buitenl. Zaken was — gezant, eerst to s.Petersburg en sedert 1860 to Weenen. Op 8 Mrt
1870 kwam hij a. 't hoofd v. 't Beiersche ministerie en, toen d. oorlog tuss. Pruisen en
Frankrijk uitbarstte, dreef hij eerst door, dat
Beieren Pruisen zou bijstaan, on op 23 Nov., dat
Beieren een deel v, 't nieuwe Duitsche rijk
zou worden, en dat d. Koning v. Beieren a.
't hoofd der Duitsche vorsten op Nieuwjaarsdag 1871 a. WILHELM v. Pruisen to Versailles
d. Duitsche Keizerskroon aanbood, was hoofdzakelijk zijn werk. Spoedig daarna kwam hij
in botsing met zijn ambtgenooten over d. houding v. d. Staat tegenover d. Bisschoppen.
ifj trad reeds in Juli 1871 of en keerde tot
zijn gezantschapspost to Weenen terug.
Bray (ANNA ELISA) heette oorspronkelijk
XEMPE, was geb. 25 Dec. 1790 to Newington
in Surrey on in tweeden echt verbonden met
d. predikant BRAY to Tavistock in Devonshire.
Zij overl., nagenoeg blind, 21 Jan. 1883 to
Londen. Behalve eenige reisboschrijvingen en
biographiegn schreef zij een groot getal romans, die meest gegrond zijn op d. geschiedenis v. Engeland in d. middeleeuwen,
hare latere geschriften meest zuivere historie
betreffen. Hare meest bekende werken zijn:
,,Defoix" (3 din, 1826); „The white hoods'
(1828); „Trelawny" (3 din, 1837); „The revolt
of the protestants of the Cevennes" (1870),
„Joan of Arc and the tunes of Charles VII"
(1874) en „Silver linings, or light and shade"
(1879). In 1845 verscheen een nieuwe uitg. in
10 dln. v. haar tot dien tijd geschreven boeken onder d. titel „Novels and Romances".
.Brazilie, sedert Nov. 1889 een republiek,.
ligt in Z.-Amerika tuss. 5 N. Br. on 33'12
1/x° en 50° W. L. v. Green- Z.-Brontus.14
wich en heeft een oppervlakte v. 152 295 vk.
geog. mij1; 't grenst t. O. en N. a. d. Atlantischen oceaan (over een lengte v. 1000 geog.
mijl), t. N.-W. a. Guyana, Venezuela on NieuwGranada, t. W. en Z.-W. a. Ecuador, Peru en
Bolivia, en t. Z. a. Paraguay, Argentini6 on
Uruguay. d. Bevolking bedraagt ruim 14 millioen menschen, waarvan een zesde Portugeezen en een derde negers zijn, die bij besluit v. Mei 1888 allen vrij verklaard worden;
d. andere helft der bevolking bestaat uit landverhuizers, kleurlingen en oorspr. inboorlin
gen. d. Braziliaansche republiek bestaat uit
een confederatie v. 22 staten, als volgt ('t aantal bewoners in duizendtallen): Amazonas,
81; Para, 350; Maranhao, 430; Pianhy, 240;
Ceara, 725; Rio grande do Norte, 270; Parahyba,
435; Pernambuco, 1015; AlagOas, 400; Sergipe,
215; Bahia, 1655; Espirito Santo, 101; Rio de
Janeiro, 1000; Municipio neutro ('t gemeentegebied V. d. hoofdst.) 440; s. Paulo, 1060; Parana, 190; s. Catharina, 201; Rio grande doSul, 570; Minas Geraes, 280; Goyaz, 195; en
Matto Grozzo, 72. Van deze staten beslaan
Amazonas, Matto Grosso en Para to zamen
meer dan d. halve oppervl. v. Brazili6, hoewel zij met elk. slechts een half millioen bew.
tellen. d. Voornaamste steden, aan of bij d.
zee gelegen, zijn: Rio Janeiro, d. hoofdstad,
met 350 000 inw., a. een groote schoone baai;
Victoria; Bahia of s. Salvador, a. d.
NICOLAAS DE BRAY
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ligen-taai met 140 000 inw.; Pernambuco met
130 000 inw.; Belem met 40 000 inw.; s. Paulo
met 40 000 inw.; Parahyba; Natal, a. d. mond
v. d. Rio Grande do Norte; Santos, d. voorn.
haven v. d. koffie-uitvoer; Maranhao of s. Luis,
met 35 000 inw., op een eilandje in een inham
a. d. noordkust; Porta Legre met 35 000 inw.;
Para, op eenigen afstand v. d. kust, a. een
mond der Amazonen-rivier; en binnen 's lands :
Villa Bella, bij d. grens v. Bolivia en Villa
Rica. d. Grootste rivier is d. Marannon of Amazonen-stroom ; deze ontspringt in Peru, stroomt
kronkelend oostwaarts, tuss. 3° en 5° Z. Br.,
neemt een aantal rivieren in zich op, o. a. d.
Rio Negro, die een natuurlijke verbinding met
d. Orinoco vormt, en d. Madeira, en stort zich
door twee hoofdmondingen, die 't eiland Joannes omgeven, v. welke d. zuidelijke Rio
Para heet, in d. Atlant. oceaan. d. Overige
hoofdrivieren zijn: d. s. Francisco, die in 't
Braziliaansch geb. ontspringt, eerst N.- en dan
0.-waarts stroomt en bij Villa Nova in d.
Oceaan vloeit; d. Rio Grande do Norte; d. Paranahyba; d. Parana en Paraguay, die zich
vereenigen en d. Rio de la Plata vormen; d.
Tocantin. 't Braziliaansch geb. of hoogland
bestaat 1° uit 't kustgeb., dat een doorgaande
keten langs d. oostkust vormt, v. d. Z. punt
v. Brazili6 tot a. kaap s. Rochus (d. N.-0. hoek
v. Z.-Amerika), en 2° uit een aantal bergketens,
die met kronkelingen door Z.-Brazilie loopen
en elk. op ondersch. punten kruisen; d. hoogste
toppen dezer ketens bereiken nog geen 1000 M.,
die v. 't kustgeb. 1700 M. boven d. oppervlakte
der zee. Ten N. v. d. binnenlandsche gebergten is d. uitgestrekte vlakte v. d. Amazonenstroom, die zich tot d. voet v. d. Cordilleras
en v. 't Orinoco-geb. uitbreidt; deze vlakte
wordt door d. talrijke kleinere en grootere
bijstroomen v. d. Amazonen-riv. bevloeid, is
voor een deel met bosch begroeid en buitengewoon vruchtbaar. Niettegenstaande d. groote
uitgestrektheid v. Brazili6 v. 't N. naar 't Z.
bestaat er een betrekkelijk gering verschil in
klimaat, dat, hoewel tuss. d. beide keerkringen, dank zij d. bosschen en rivieren, lang zoo
verschroeiend niet is als dat v. Afrika; d.
regentijd valt over 't algemeen regelmatig in;
alleen in d. gewesten, voorn. in Seara, a. d.
N.-0.-kust, heerscht soms jaren lang droogte.
't Plantenrijk is er voorbeeldeloos weelderig;
voorn. is Brazilie rijk a. kostbare houtsoorten, die nog door v. elders overgebrachte
vermeerderd zijn. d. Boomwol- en tabaksplant
zijn er inheemsch en worden veel verbouwd;
d. koffieboom, 't suikerriet, d. mais en d. rijst
zijn er zoo goed als inheemsch geworden. In
d. onbebouwde streken wonen versch. diersoorten, die a. deze gewesten bijzonder eigen
zijn. 't Andalusisch paardenras, naar Brazilie
overgebracht, teelt daar goed voort en wordt
voorn. tot 't dragen v. lasten gebruikt, even
als 't muildier; voorts vindt men er 't Europeesche rund, 't zwijn, d. geit, minder 't schaap;
d. bijen leveren veel was en honig. Mineralen
worden in eenige gewesten overvloedig gevonden. d. Goud- en diamant-mijnen, 't eerst
in 1725 door s. LEME DE PRADO in 't kiezel v.
een kleine rivier in d. prov. Minas Geraes
ontdekt, werden in d. beginne slecht bearbeid
door 't Portug. stelsel v. verdrukking en uitzuiging, waarbij d. Kroon zich al d. gevonden edelgesteenten en metalen toeeigende,
zoodat d. grondbezitters zich liever op d.
landbouw toelegden; sedert 1834 is dit zeer
verbeterd en worden er ook andere soorten
v. edelgesteenten, als : topazen, amathisten,
robijnen en smaragden gevonden. Men heeft

BRA.

berekend, dat er sedert d. ontdekking reeds
voor een waarde v. 250 millioen gulden a.
edelgesteenten is ingezameld. Goud, zoowel
in 't zand als in 't gesteente, wordt er veer
gevonden; d. goudgroeven v. Congo-Soca
zijn voor 70 000 L st. a. een Eng..Braz. maatschappij verpacht. Zilver komt weinig voor,.
meer zink, kwik, platina, zwavel, steenkool
en zout. d. Kleine bevolking in verhouding
tot d. uitgestrektheid v. d. grond is oorzaak,
dat nog slechts een twee-honderdste deel der
oppervlakte bebouwd is en zelfs in d. nabijheid der groote steden nog onafzienbare velden woest liggen. d. Binnenl. handel is v.
weinig beteekenis, vooral doordat d. gemeenschap to water niet in genoegzame mate bestaat: d. groote rivieren toch zijn slechts voor
een deel be vaarbaar en d. kleinere zijn gedurende 't droge jaargetij onbruikbaar. 't
Spoorwegnet is 8000 K. M. lang. d. Zeehandel
is zeer levendig en bestaat in d. uitvoer v.
koffie, suiker, tabak, boomwol, vanille, cacao,
verf- en fijn werkhout, ossenhuiden en, in d.
laatsten tijd, ook thee uit d. zuidelijke staten.
d. Nijverheid is nog weinig ontwikkeld ; ambachten worden alleen in d. steden en dan
nog grootendeels door landverhuizers beoefend; vele voorwerpen, waartoe d. bodem
d. grondstoffen aanbiedt, worden elders bewerkt en ingevoerd. d. Jaarlijksche invoer is
± 170 millioen milreis, d. uitvoer ± 225 millioen milreis (een milreis is = f 1.20). d. Staatsschuld klimt tot bijna 700 millioen milreis. 't
Aantal landverhuizers naar Brazili6 is jaarlijks
ruim 20 000. 't Staande leger bestaat slechts
uit 13 000 man, meest kleurlingen.
Brazilie heeft waarschijnlijk een vroegere
beschaving gekend dan Peru on Mexico, 'tgeen
men uit opschriften op woningen v. een
in 1845 in 't binnenland ontdekte stad meent
to kunnen opmaken. In 1500 werd Brazili6 't
eerst bezocht door d. Portugees PEDRO ALVAREZ
CABRAL. d. Naam BraziliO is ontleend a. een
soort v. verfhout, dat veelvuldig uitgevoerd
word en Pao do brazilia" (hout v. d. gloeiende
kool) genoemd werd. In d. beginne gebruikte
Portugal dit land om er veroordeelden en
ballingen heen to zenden, die er 't v. d. Kanarische ail. overgebrachte suikerriet moesten
verbouwen. Koning Joao III legde er in 1549
een volkplanting aan en bouwde Bahia; d.
Nederl. W.-Ind. Co mpagnie veroverde die stad in
1624, breidde d. nieuwe bezitting aanmerkelijk
Wt. on zond Joan Maurits v. Nassau als gouverneur derwaarts, die 't land tot een bloeiende
kolonie maakte. Na zijn vertrdk raakte d. bevolking, aangezet door d. Engelschen, in opstand, en door nalatig beheer on bekrompen
zuinigheid der W.-Ind. Comp. kwam Brazilig
in 1654 wader onder d. heerschappij v. Portugal. Langzamerhand werden volkplantingen
aangelegd en zetten zich landverhuizers in
Brazilie neder. Joa'o VI, door Napoleon' verdreven, verplaatste in 1808 d. koninklijken zetel naar Rio Janeiro en verleende vrije scheepvaart op alle havens v. Brazilie. Op 't Congres to Weenen werd in 1815 bepaald, dat
Brazilie met Portugal een rijk zou zijn. Joio
VI bleef aanvankelijk in Brazilie, doch keerde
in 1821 op verlangen der Portugeezen naar
Lissabon terug; hij liet don Pedro als regent
achter, die echter na zijn vertrek tot onafhanlijk keizer uitgeroepen werd. Toen deze Pedro
in 1826 ook als koning v. Portugal zou opvolgen, vreesden d. Brazilianen een hereeniging
met 't moederland, zoodat hij gedwongen werd
afstand to doen v. d. troon v. Portugal ten
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behoeve zijner zevenjarige dochter Maria da
Gloria. d. Burgeroorlog in Portugal, waar Donna
Maria niet algemeen erkend werd (zie Braganza
(Geslacht v.), bracht Pedro tot 't besluit, zijn
dochter met d. wapenen to ondersteunen,
'tgeen d. Brazilianen, om d. vergrooting v. d.
staatsschuld, zeer tegen d. Selzer innam, zoodat
Pedro in 1831 afstand v. d. troon moest doen
ten behoove v. zijn negenjarigen zoon Pedro IT,
voor wien een regent 't bewind voerde. In 1884
werd in een saamgeroepen congres besloten, in
navolging der Vereenigde Staten v. N.-Amerika,
uit afgevaardigden der provincien een Wetgevend lichaam te vormen, waardoor d. gevreesde
scheuring v. 't Rijk voorkomen werd. In 1840
besteeg Pedro II d. troon. Hij regeerde tot
Nov. 1889 en had v. d. beginne of te worstelen
tegen slavenopstanden, oproerige provinci8n
en tegen d. a. d. Rio-de-la-Plata ontstane republieken, die d. zuid. gewesten v. Brazilie
met zich wilden vereenigen. Zijn gevaarlijkste
vijanden waren echter d. republikeinen, die
Brazilie op d. wijs der Vereen. Staten v. N.Amerika wenschten in te richten. Toch was
d. persoon des Keizers algemeen bemind en
geacht. d. Opstand, die op 15 Nov. 1889 uitbrak,
was in d. aanvang eenpronunciamiento (een soldaten-oproer) onder aanvoering v. d. maarschalk DA FONSECA. d. Ontevreden land- en zeemacht spanden saam onder d. leus : „Weg met
't Ministerie r; maar, terwijl 't hun gelukte d.
ministers in hechtenis te nemen, maakte d.
goed georganiseerde republikeinsche partij
onder d. leiding v. BENJAMIN CONSTANT BOTELHO
DE MAGELHAES, hoogl. a. d. Militaire school,
zich meester v. d. beweging, zoodat d. republiek uitgeroepen werd. Zou DA FONSECA 't heft
in handen houden, dan moest hij zich wel bij
deze richting der beweging aansluiten, zoodat
d. 64-jarige Keizer gedwongen werd a. boord
v. een schip te gaan en door een oorlogsschip
naar Europa geleid werd. d. Keizer werd
overigens met achting bejegend en bloed werd
bij deze omwenteling niet vergoten. Er vormde
zich nu een Voorloopig bewind met DA FONSECA
als president, CONSTANT als min. v. Oorlog,
vice-admiraal VAN DER KOLK (een N.-Amerikaan) als min. v. Marine en dr. RUY BARBOSA
als min. v. Financion. 't Hoofdstreven was,
op 't voorbeeld V. N.-Amerika, a. iederen
staat d. zelfregeering (autonomie) to verzekeren
en Brazili8 tot een bondsstaat te maken. Daartoe werd een ontwerp-constitutie opgesteld en
algemeene verkiezingen werden uitgeschreven voor een Congres, dat in Nov. 1890 bijeenkwam, 't Voorloopig bewind in zijde function
bevestigde en in Dec. 1890 d. ontworpen constitutie behoudens enkele wijzigingen tot
grondwet verhief.
Braziliehout is d. algemeene naam v. d.
houtsoorten, die uit Brazilie worden verkregen om tot verfstoffen of tot 't vervaardigen v.
fijne meubelen te dienen. Tot dit laatste doel is
't zeer geschikt om d. fraaie kleur, d. hardheid
en 't gemakkelijk aannemen v. politoer. d.
Meest gebruikte soorten zijn: 't Fernambuchout,
afkomstig v. Caesalpinia crispa, donkerrood of
geelbruin v. kleur en soortelijk zwaarder dan
water; 't Sapanhout, dat gele verfstof levert
en afkomstig is v. C. sappan; C. echinata;
Comacladia aculeata en Trichilia spondiades.
Brazos (d.) is een riv. v. d. N.-Amerik.
staat Texas; zij ontspringt in 't N.O. v. dezen
staat en vloeit langs Nashville, s. Felipe de
Austin en Brazoria na een loop v. 190 geogr.
mijl en na veel zijrivieren opgenomen te hebben
in d. golf v. Mexico. d. Bovenloop is rijk a.
watervallen, d. midden- en benedenloop gaat
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door een bijzonder vruchtbare streek, maar d.
uitmonding is zoo moerassig, dat 't kustland
daar 't „Kerkhof v. Texas" genoemd wordt.
Brazza is een a. Oostenrijk behoorena
Dalmatisch eiland tegenover d. stad Spalato.
't Is 7 vk. geogr. mtjl groot, telt 20000 bew.
en brengt olijven, druiven, vijgen, amandelen,
honig en zijde voort, maar is arm a. drinkwater.
Brazza (PIERRE, graat SAVORGNAN DE) word
te Rome in 1852 geb. en in Frankrijk opgevoed. Hij kwam op 't instituut der .M.a('_ne te
Brest en in 1870 op d. Fransche vloot. Hij
kruiste op d. kust v. Algeria, v. Amerika en
v. d. Kaap d. Goode Hoop en vertoefde in
Senegambia a. d. Senegal en d. Gaboen. Hier
ontwaakte bij hem d. begeerte d. oeverlanden v. d. Ogowe en d. Congo to doorzoeken.
Inzonderheid met 't doel handelsbetrekkingen
aan te knoopen, ging hij in 1875 met d. geneesheer N. BALLAY to Bordeaux a. boord tot
zijn eersten ontdekkingstocht, die tot 1878
duurde. Hij had toen d. bovenloop v. d. Ogowe
geheel bereisd en d. waterscheiding tuss. deze
rivier en d. Congo overschreden tot bijna onder
d. Evenaar. Na een hevige ziekte ging hij in
1879 weder op reis, ditmaal in dienst der
Fransche regeering, van welke hij in last had
een handelsstation te stichten a. d. bovenloop
v. d. Ogowe, vandaar tot d. Congo door to
dringen, d. bevaarbaarheid v. dezen stroom
to onderzoeken en ook daar op een geschikt
punt een station to vestigen, vanwaar Frankrijk zijn gezag over een deel v. 't Congo-oeverland kon doen golden. Met een subsidie v.
100 000 fcs volbracht hij dozen last. Hij stichtte
a. d. Ogowe 't station Franceville op 2' Z.B.
400 M. boven d. zeespiegel en twaalf dagreizen
vandaar a. d. Congo 't station Brazzaville. Hij
nam op 3 Oct. 1880 't stroomgebied daar voor
Frankrijk in bezit en richtte zich stroomafwaarts, waar hij op 7 Nov. 1880 STANLEY ontmoette, die Vivi tot hoofdkwartier had gekozen en v. daaruit rivieropwaarts reisde. Hij
vertoefde eenige dagen to Vivi, toog daarna
door 't dal, dat tuss. d. Congo en d. waterscheiding v. d. Ogowe zich westwaarts uitstrekt, en bereikte d. kust. Reeds op 18 Dec.
1880 aanvaardde hij zijn derden tocht v. s.
Marie de Gabon uit; hij zou nu d. Ogowe tot
Franceville opvaren on vandaar een stoomboot,
die uit elk. kon genomen worden, naar Brazzaville doen brengen, om daarmede d. Congo to
bevaren. Ook dit gelukte on hij kwam 2 Jan.
1882 to Parijs, waar hij met veel eerbewijs
werd ontvangen. Hij verkreeg nu v. d. Fransche
regeering groote toerustingen on een subsidie
v. 1 250 000 fcs om 't Fransche gezag in d. ontdekte landen to bevestigen, stations aan to
leggen, verdragen met d. inlandsche stammen
to sluiten, handelsbetrekkingen aan to knoopen
en wetenschappelijke waarnemingen to doen.
Hij voldeed a. doze opdracht ten volle; met
350 inlanders en 50 Europeers, waaronder
versch. natuur-, genees- on wiskundigen,
stichtte hij v. Mrt 1883 t. Febr. 1885 tuss. d.
Congo, Gaboen on Ogowe een uitgestrekte
Fransche equatoriale kolonie met ruim 25
stations, terwijl vele wetensch. waarnemingen
een nieuw licht over d. gesteldheid on d. hulpbronnen v. dat gebied ontstaken. BRAZZA werd
in 1886 benoemd tot Commissaris-generaal v.
't Fransche Congo-gebied en bezocht in 1888
Europa, waar hij overal met bewondering, lof
en hulde werd ontvangen. Zijn jongere brooder
JACQUES DE B. vergezelde hem bij d. organisatie v. 't Congo-gebied en maakte zich verdienstelijk door een onderzoek v. d. landen a.
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d. Noordelijken (rechter-) oever v. d. Congo v.
Juli 1885 t. Jan. 1886.
Breal (micHm), geb. in 1832 to Landau in
Beieren, beoefende d. Oostersche letteren eerst
to Parijs en daarna to Berlijn onder BOPP en
WEBER. Hij verwierf in 1862 met „PEtude des
origines de la religion zoroastrienne" d. prijs
der Academie en werd in 1866 hoogl. in d.
vergel. taalstudie a. 't College de France. Van
zijn talrijke schriften worden hier vermeld:
„De Persicis nominibus apud scriptores graecos" (1863) „Le mythe d'Oedipe" (1863); „Grammaire comparee des langues indo-europeennes"
(3 dln, 1870)• „Les tables Eugubines" (1875) on
„Mélanges de mythologie et de linguistique"
(1878).
13reaute (PIERRE Of CHARLES), een Normandisch officier, stond sedert 1598 a. 't hoofd
v. een ruiter-compagnie in dienst v. prins
Maurits. Hij onderscheidde zich bij elke gelegenheid door voorbeeldelooze dapperheid en
werd door GERARD ABRAHAMS, genoemd LEKKERBEETJE, 111itenant V. d. gouverneur v. 's Hertogenbosch, GROBBENDONCK, uitgedaagd tot
een gevecht, ieder met een gelijk aantal ruiters. Dit werd aangenomen en op 5 Febr. 1600
vielen d. beide officieren, ieder met 22 ruiters,
elk. aan op d. Vughtsche heide. Er werd verwoed gestreden, door BREAUTE bovenal. LEKKERBEETJE sneuvelde reeds in d. aanvang, maar
BREAUTE, na twee paarden verloren to hebben,
to voet, door een deel v. zijn yolk verlaten
en met vier man door d. vijand omringd,
moest zich overgeven. Hij deed 't op voorwaarde v. lijfsbehoud, maar bij 's Hertogenbosch werd hij door eenige miters v. 't garnizoen, die verwoed waren over d. dood v.
LEKKERBEETJE, vermoord. — ZUn. zoon ADRIEN
PIERRE B., die zijns vaders dood wilde wreken, sneuvelde voor Breda in 1624 in een
tweegevecht tegen een luitenant v. d. zoon v.
GROBBENDONCK.

Brebes is een regentschap met hoofdplaats
v. gelijken naam op d. N.-kust v. Java tuss.
Tegal t. 0., Banjoemaas t. Z. en Tsjeribon t.
W. Aan d. westzijde wordt dit vruchtbaar
gewest door d. Losari bevloeid. Er wordt
hoofdzakelijk suiker en tabak verbouwd.
Breccien zijn samenklonteringen v. fragrnenten v. allerlei gesteenten. Veelal zijn dit
scherpkantige brokken v. hard gesteente of
ook afgeronde zachtere stukken, door een
bindende stof vereenigd of saamgebakken.
Soms is 't bindmiddel kalk- of kiezelhoudend,
soms bestaat 't uit verweerde deelen v. d.
steenbrokken. Uit d. breccia verde d'Egztto in
Itali6, die uit groen dioriet, porfier on graniet
bestaat, worden schoone steenplaten geslepen. Beender-breccien zijn steenconglomeraten,
waarin fossiele beenderen zijn opgehoopt.
Breckenridge (JOHN CABELL), geb. 21 Jan.
1821 to Lexington in Kentucky, studeerdo in
d. rechten, streed als majoor v. een afd. vrijwilligers togen Mexico, verdedigde in 't Congres, waarin hij sedert 1852 voor Kentucky
zitting had, met vuur d. slavenhouders, word
in 1857 onder BUCHANAN vice-president, dong
in 1861 vergeefs naar 't presidentschap en
koos bij 't uitbreken v. d. burgeroorlog d. partij
der Zuid-confederatie. Als generaal-majoor
versloeg hij in 1862 TH. WILLIAMS bij Baton
Rouge, maar hij werd op zijn beurt overwonnen in 1863 bij Murfreesborough. In 't volgende
jaar benoemde d. Zuid-president JEFFERSON
DAVIS hem tot minister v. Oorlog, maar bij
't bezwijken der Zuidelijke partij week hij
naar Engeland. Hij overt. 17 Mei 1875 in zijn
geboorteland.
II.
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- Brecknock of Brecon is een graafschap
in Wales, 35 1/2 vk. geogr. mijl groot met
60 000 bew. 't Bestaat uit bergen on dalen,
waardoor veel kleine rivieren vloeien, waarvan d. Wye d. voorn. is. Er wordt la.ndbouw,
veeteelt on mijnarbeid verricht. d. Hoofdplaats,
insgelijks Brecknock geheeten, heeft bijna
7000 inw.
Breda (d. Baronie v.) heette 't gedeelte
v. N.-Brabant, dat t. 0. a. d. meierij v. Den
Bosch, t. N. a. 't Hollandsch gedeelte v. Brabant, t. W. a. 't markgraafschap Bergen-opZoom en t. Z. a. d. prov. Antwerpen grensde.
d. stad Breda was d. residentie, d. tegenw.
Milit. academie d. woonplaats der baronnen.
Sedert Engelbert v. Nassau was zij een bezitting der prinsen v. Oranje, zoodat onder
d. titels v. ons Koninklijk huis ook voorkomt
die v. baron v. Breda. Er zijn schoone mastbosschen en vruchtbare oorden, maar er is
ook veel heide.
Breda is een stad in 't W. v. d. prov.
N.-Brabant met 22 176 inw. (op 1 Jan. 1890), a. d.
vereeniging v. d. Mark en d. Aa on a. d. spoorw.
n. Den Bosch, n. Rozendaal en n. Dordrecht.
Breda is vermaard door d. inneming bij verrassing door prins Maurits in 1590. d. belegering in
1625 door d. Spaanschen veldheer Ambrosius
Spinola on d. herovering door prins Frederik
Hendrik in 1637. In 1667 werd er d. vrede tuss.
't Britsche rijk en d. zeven provincien gesloten door bemiddeling v. d. koning v. Zweden.
In d. Groote kerk, een fraai Gothisch gebouw,
is d. prachtige tombe v. Engelbert II v. Nassau
en zijn gemalin Limburg v. Baden, waarvan
een der beelden, naar men meent, door Michael
Angelo gebeiteld is. In 't voormalig kasteel
is thans d. Koninklijke militaire Academie.
d. Vroegere slottuin is thans een schoone
wandelplaats, 't Valkenberg geheeten. Breda
heeft een gymnasium, hoogere burgerschool en
vele fabrieken. Tot 1870 was 't een vesting-,
d. vroegere vestingwallen zijn thans vervormd
tot breede, welbebouwde boulevards. d. Geschiedenis v. Breda is beschreven door P.
Scriverius in zijn „Breda vetus ac nova" (Lugd.
Bat. 1637).
Breda (KARL FRIEDRICH v.), in 1755 to
Stockholm geb. en in 1818 overt., wordt door
d. Zweden hun Van Dijck genoemd. Hij was
leerling v. d. Engelschen schilder Reynolds,
wiens manier hij aannam, doch hij gewende
zich aan een vluchtige behandeling, zoodat
zijn schilderijen veel op schetsen gelijken, die
zelfs niet altijd nauwkeurig v. teekening zijn.
Hoewel hij ook historieele stukken schilderde,
slaagde hij beter in 't portret, waarin hij een
goede gelijkenis met bevalligheid v. kleur
wilt to vereenigen. Ook hierin behandelde hij
't bijwerk oppervlakkig, waardoor, dikwerf
't goed doorwerkt portret veel ronding bekwam. Van hem zijn d. vier presidenten op
d. Rijksdag en Lagerbrings portret op 't ridderhuis to Stockholm. Als zijn beste work
wordt 't beeld v. „Belisarius" genoemd, dat
hij een uitdrukking gal, die tegelijk onderwerping in 't ongeluk on d. zelfbewustheid
v. een groot man kenmerkt, doch waarin 't
koloriet wat to hard is.
Brederoo (GERBRAND ADRIAANSZ.), geb. 16
Mrt 1585 to Amsterdam on daar overt. 23
Aug. 1618, werd door aangeboren talent en
door eigen oefening, want hij genoot geen
geletterde opvoeding, een der geestigste en
meestgeliefde dichters v. zijn roemrijken tijd
on daarbij een verdienstelijk taalzuiveraar,
want hij vermeld zorgvuldig d. toen zoo menigvuldige bastaardwoorden. Hij was vaandrig
19
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d. Amsterd. schuttertj en lid v. d. rederijIerskamer In liefde bloeiende". Hij bestudeerde 't spreken, d. zeden, 't denken en doen
der geringere volksklasse in zijn vaderstad
en gaf daarvan een levendige en getrouwe
afspiegeling in zijn kluchtspelen; waardoor
daze stukken ook voor d. kennis v. 't zeventiende-eeuwsch Amsterdam v. groote waarde
zijn. d. Meeste werken v. BREDER00 zjjn eerst
na zijn dood gedrukt; daaronder komen voor:
drie in 1622 uitgeg. liederboeken: „Boertigh
Liedtboeck", „d. Groote bron der minne" en
Aendachtigh Liedtboeck"; 't treurspel „Rodrik en Alphonsus" (1637); d. veel vertoonde
en veel besproken kluchtspelen „Moortje"
(1638) en „Spaansche Brabander" (1638) voorts
„Schtjnheyligh", Angeniet" en „Stommen
Ridder" (1638), welke met nog versch. andere
in 1644 gezamenlijk uitgeg. zijn. In d. tweeds
helft der 19e eeuw is d. aandacht meer bijzonder op BREDER00 gevestigd door d. uitg. met
aantt. v. 't ,Moortje" door A. C. Oudemans,
„Spaansche Brabander" door E. Verwijs en d.
studien over dezen dichter door prof. J. Ten
Brink.
Brederode heette een der oudste adellijke geslachten v. Holland, gesproten uit
Siegfried, ook wel Sicco en Sivaert genoemd,
burggraaf v. Kennemerland, een jonger zoon
v. Arnoud, graaf v. Holland, die in 993 op d.
Winkelmade sneuvelde. Dit geslacht heeft
gedurende zes en een halve eeuw bestaan,
althans in 1679 hield men 't bij d. dood v.
Wolfert v. Brederode voor uitgestorven en
werd 't geslachtswapen verbroken en made
begraven. Evenwel is 't gebleken, dat er nog
afstammelingen v. dat geslacht bestonden,
waaromtrent men vergelijken kan: J. van der
Toorn„Geslachtboom van alle mannelijke
nakomelingen uit 't oud adellijk stamhuis der
Heeren v. Brederode” (Amst. 1788).
d. Beroemdste laden v. dit geslacht waren:
WALRAVEN V. BREDERODE, die d. aanzienlijkste
en rijkste edelman v. Holland was, jonker
WILLEM V. OOSTERVANT in 1396 op zijn tocht
naar Friesland vergezelde en in 1400 tot burggraaf v. Stavoren verheven werd. In 1402 belegerde hij met denzelfden gravenzoon d. weerspannigen Jan v. Arkel in Gorinchem. Hij
werd bij een uitval gevangen genomen en
bleef zeven jaar in Arkels macht. Toen golukte 't hem to ontsnappen en nam htj bloedig wraak. Bij d. tweede belegering v. Gorinchem deed hij WILLEM V. ARKEL, d. zoon v.
Jan, met 1000 der zijnen sneuvelen, maar ook
htj verloor bij die worsteling 't leven. Hij
was tweemaal, bij ontstentenis v. d. Graaf,
stadhouder v. Holland geweest en had door
zijn huwelijk met d. erfdochter v Vianen en
Ameide .deze heerlijkheden a. zijn huis gebracht. — Jonker FRANS V. BREDERODE, d. vijftiende afstammeling in rechte lijn v. SIEGFRIED.
Daze aanvoerder der Hoeksche partij deed in
1488 versch. strooptochten op d. Zeeuwsche
on Vlaamsche stroomen, landde to Delftshaven en belegerde Rotterdam, dat hij na eenigen tegenstand innam en waaruit hij het
omliggende land brandschatte. In 1489 list
Maximiliaan, die voor zijn minderj. zoon Filips Holland regeerde, hem belegeren, tot hij
na zes maanden, nadat zijn tochten tegen
Schoonhoven, Gouda on langs d. Lek mislukt
waren, gedwongen werd d. stad bij verdrag
over to geven. Spoedig daarna verscheen hij
echter weder a. 't hoofd v. 40 schepen, waarmode hij landingen deed op Overflakkee, Dui.
veland on Voorne. Eindelijk in 't Brouwershavensche gat met d. vloot v. Jan v. Egmond,
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stadhouder v. Holland, slaags geraakt, moest
htj na eon aanzienitjk verlies terugtrekken.
Bij Serooskerken werd 't gevecht hervat, jonker Frans gevangen genomen en naar Dordrecht gevoerd, waar htj na eenige dagen a.
zijn wonden overleed. d. Zeventiende afstammeling, HENDRIK v. BREDERODE, werd in 1531
to Brussel geb. Daze was een ijverig voorstander der Kerkhervorming on een bijstander v. pries Willem in diens pogingen vrtjheid v. godsdienst voor d. Nederlanders to
verwerven. Hij stelde zich met Lodewijk
v. Nassau a. 't hoofd der Verbonden Edelen
on trok met dezen naar Brussel, om a. d.
Landvoogdes 't bekende Verzoekschrift aan
to bieden. Hij waagde daarna een poging
Amsterdam, welks overheid Spaanschgezind
was, onder zijn gezag to krijgen, maar vergoofs. Nadat d. Prins v. Oranje uitgeweken
was, vertrok ook hij naar Duitschland, hij
word door d. Hertog v. Alba ingedaagd en,
toen hij niet verscheen, in ballingschap verwezel met verbeurdverklaring zijner goederen. Hij overl. 16 Febr. 1568. JOHAN WOLFERT
V. BREDERODE, hoer v. Vianen en Ameide,
was generaal-veldmaarschalk v. d. troepen
der Vereenigde Nederlanden on na d. verovering v. 's Hertogenbosch, door FrederikHendrik in 1629, gouvemeur v. die vesting.
Ofschoon gehuwd met Louise Christina v.
Solms, zuster v. d. weduwe v. Frederik-Hendrik, was hij een hevig voorstander v. d.
uitsluiting v. Willem III v. 't stadhouderschap, 'tgeen door Cromwell als een der
voorwaarden voor d. vrede in 1654 was gesteld. Hij overl. op 't eind v. 1655. Onder d.
natuurlijke afstammelingen v. 't geslacht v.
Brederode heeft LANCELOT, bastaard brooder v.
HENDBIK, boven-genoemd, zich een naam verworven. Hij behoorde tot d. Verbonden Edelen,
werd evenals zijn broader door Alba gebannen, was in 1572 bij d. inneming v. Den Briel
onder d. voorsten, streed bij d. belegering v.
Haarlem tegen don Frederik de Toledo en
werd na d. overgave dier stad 20 Juni 1573
daar onthoofd.
Brederode was een middeleeuwsch kasteel in Kennemerland, tuss. Haarlem on Velsen bij Zandpoort. Van d. ruins, die v. staatswege tegen verderen ondergang behoed wordt,
is nog genoeg over, om d. vroegere gedaante
to herkennen. Zoo men zegt, is dit slot gesticht door Siegfried, burggraaf v. Kennemerland, zoon v. Arnoud, graaf v. Holland. 't Is
tweemaal verwoest: in 1204 door graaf Lodewijk v. Loon, die met Ada, gravin v. Holland
gehuwd was, on in 1436 door d. Haarlemmers,
die tot d. Kabeljauwsche partij behoorden.
Beide keeren werd 't weder opgebouwd, doch,
nadat d. heerlijkheden Vianen on Ameide, in
1472, a. 't geslacht v. Brederode gekomen
waren, werd 't door d. bezitters veronachtzaamd, die toen veelal op 't slot Batenstein
woonden. 't Is sedert langzamerhand, gedeeltelijk door oorlog, gedeeltelijk door d. tijd,
geworden wat 't nu is.
Bredow (GOTTFR. GABR.), geb. 14 Dec. 1773
to Berlijn, studeerde to Halle, verwierf al
spoedig een bProemden naam als geschieden aardrijksbeschrijver door zijn „Handbuch
der Alton Geschichte, Geographic u. Chronologie" (1799) on werd achtereenvolgens hoogl.
in d. geschiedkunde to Helmstadt, to Frankfort a. d. Oder on to Breslau, waar hij 5 Sept.
1814 overl. Behalve bovengen. leerboek schreef
hij: „Weltgeschichte in Tabellen" (1801, be dr.
1821), „Weltkunde der Alten" (3e dr. 1816) on
„Merkwiirdigste Begebenheiten aus der All-
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1852 d. 26e oplafe verscheen.
13redovv-GOrne (ADELE Erasz, gravin v.)
was een dochter V. VON GAUSANGE en werd
geb. op 12 Dec. 1830 in Posen. Zij werd in
1858 't eerst bekend door haar dichtbundel
„Ein fluchtiger Traum" en schreef daarna
versch. schoone tooneelstukken, als: „Der
Lauf der Welt" (blijsp. 1871); „Ein Fenster
beim Einzuge" (blijsp. 2e dr. 1875); „Freie
Wahl" (drama, 1872); „Gute Freunde" (kluchtsp.
1872); „Ein verlorener Sohn" (treursp. 1873);
„Diana v. Lavergne" (1875) en „Hypatia"
(1879).
Bree (MATTHEUS IGNATIUS V.) werd 22 Febr.
1773 te Antwerpen geb., waar hij 15 Dec. 1839
overl. Zijn ouders waren burgerlieden, zoodat
hij 't ambacht v. meubelschilderen leerde, tot
hij, na zich op d. stadsteekenschool geoefend
te hebben, gelegenheid vond naar Parijs te
gaan, waar hij door VINCENT in d. schilderkunst
onderwezen werd. In 1798 dong hij reeds mede
naar 't door d. Fransche Academie uitgeschrevene prijsonderwerp „d. dood v. Cato" en hij
behaalde d. tweeden prijs. Dit trok d. opmerkzaamheid. d. Gemalin v. d. Eersten consul
belastte hem met d. aankoop eener verzameling schilderijen; d. Consul zelf ontving hem
a. zijn hof en stelde hem a. zijn bloedverwanten als d. hoop der kunst voor. d. Jonge kunstenaar gevoelde, dat a. d. beroemde school
v. DAVID kleur en leven ontbrak. Tegen d.
geest des tijds in begon hij zich in 't koloriet
naar d. Vlaamsche school te richten. En toen
bracht hij zijn schitterende toekomst ten offer
door zijn talent a. zijn vaderland te wijden
en to Antwerpen een nieuwe school to stichten. In 1800 aanvaardde hij d. betrekking v.
directeur der stadsteekenschool to Antwerpen
en daar wendde hij zijn voile kracht aan, om
haar in d. vorigen bloei to herstellen. Uit
liefde tot d. kunst richtte hij zijn woning tot
een school in, om kinderen in d. beginselen
v. 't lezen, schrijven, rekenen on teekenen
kosteloos to onderwijzen; hij spoorde daartoe
zelf d. kinderen op. In 1805 werd d. school
tot een academie verheven, waarbij hij, tot
eerste professor aangesteld, 't grootste deel
v. 't onderwijs op zich nam en d. lessen met
een redevoering over d. roam der Vlaamsche
schilderschool opende. Opmerkelijk is 't, dat
d. door hem gevormde leerlingen, waaronder
DE KEYZER en WAPPERS behooren, meestal in
manier v. elk. verschillen, 'tgeen daaraan to
danken is, dat VAN BREE hen tot zelfstandig
werken opleidde en hen steeds op d. beste
modellen wees ; ook bewoog hij d. overheid
d. jonge kunstenaars, die aanleg toonden. to
ondersteunen. In 1816 werd VAN BREE tot lid
der commissie benoemd, die d. kunst-voorwerpen uit Parijs terughaalde, welke uit
Antwerpen gevoerd waren. Nadat hij d. beschadigde schilderijen hersteld had, werd hem
door d. stad een zilveren palet vereerd en
werd hij tot lid v. 't Kon. Ned. Instituut, in
1817 tot lid v. d. gemeenteraad en door d.
Prins v. Oranje tot zijn hofschilder benoemd.
In 1821 deed hij een reis naar Italic, na d.
groote schilderij vervaardigd to hebben, die
,d. Vaderlandsliefde v. Van der Werff" voorstelt en door kon. Willem I a. Leiden geschonken word, waar zij in 't gem.-museum berust.
d. Boning schonk a. Gent een schilderij v.
VAN BREE, die „Willem I, d. invrijheidstelling
vragende der door Hembyze gevangen gehouden Vlamingen" voorstelt. Tot zijn voorn.
werken behooren verder „d. Aanbieding v.
Theseus tot redding der offers voor d. Mino-
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tauros"; „'t Vertrek v. Regulus naar Carthago";
„d. Zelfopoffering V. Jeanne Sebus"; d. Laatste
dag V. Missolonghi", „d. Heiland, d. kinderen
tot zich roepend"; „d. Doop v. s. Augustinus",
voor d. Augustijner-kerk to Antwerpen, en
een aantal portretten, waaronder dat v. paus
Pius VII. ZUn laatste groote schilderij, „'t
Sterven v. Rubens", in 1823 in 't Museum to
Antwerpen geplaatst, is niet zoo verdienstelijk
als zijn „Burgemeester Van der Werff"; daarentegen wordt d. „Voorstelling v. Rubens a.
Justus Lipsius" in d. verzameling v. d. Groothertog v. Saksen-Weimar geroemd. In 't Rijksmuseum te Amsterdam is zijn „Lamoraal v.
Egmond, in zijn laatste levensuur bijgestaan
door bisschop Ritthoven". d. Verdiensten v.
VAN BREE zijn, in aanmerking genomen 't
tijdvak, dat hij beleefde, groot, zijn werken
doen, wat d. samenstelling betreft, d. leerling
v. DAVID kennen, hoewel zij een overgang
vormen tot d. latere richting, vooral in 't
koloriet merkbaar, waarin hij d. school v.
Rubens ten voorbeeld nam. Zijn teekening
en manier zijn over 't geheel breed on stout.
Behalve eenige bouwkundige plannen on
proeven v. beeldhouwkunst vervaardigde hij
ook eenige geschriften, o. a. „Lessen in teekenkunde" (1821), met 100 platen, die hij zelf
op steen teekende en die hem doen kennen
als een bekwaam theoreticus, ervaren in d.
perspectief en d. gelaatkunde; voorts „d. Dood
v. Boiling", treursp.; „Alphons v. Breuseghem,
d. Antwerpsche martelaar", drama; „'t Geldhuwelijk", tooneelsp. en „Brouwers gevangenis of 't kasteel v. Antwerpen'', blijsp. VAN
BREE bracht d. commissie tot 't oprichten v.
een standbeeld voor Rubens tot stand en
wist d. kunstschatten v. 't Museum en d.
kerken tijdens 't bombardement tegen vernieling to beveiligen. Bij zijn begrafenis sloot
zich d. bevolking v. Antwerpen in grooten
getale b j d. lijkstoet aan en er werd een
marmeren gedenkteeken, door J. B. de Cuyper
vervaardigd, to zijner gedachtenis opgericht.
Bree (PHIL. JAC. v.), geb. to Antwerpen in
1786 en broader v. d. voorg., muntte uit als
historieschilder. Hij oefende zich to Parijs en
in Italic en vertoefde lang to Pavia. In 't
vaderland teruggekeerd, werd hij conservator
v. 't Kon. Museum to Brussel en overl. daar
16 Febr. 1871. Tot zijn beste stukken behooren: „Oostersche reizigers"; „d. Spaansche
non"; „Maria Stuart in 't stervensuur"; „d.
Afstand door keizer Karel V" en „Godfried
v. Bouillon to Jeruzalem".
Bree (JOH. BERN. v.), geb. 29 Jan. 1801 to
Amsterdam, ontwikkelde zich onder d. leiding
v. zijn vader tot een uitstekend violist on
componist. Van zijn 14e t. zijn 18e jaar onderwees hij d. muziek a. d. kinderen v. COLLOT
D'ESCURY op diens buitenverblijf bij Leeuwarden en hij vond daar ruime gelegenheid tot zelfoefening en algemeene beschaving. Te Amsterdam werd hij orkestdirecteur v. ,Felix
Meritis" on hij was 25 jaar directeur der Zangvereeniging v. d. „Moats. t. bevord. v. Toonkunst". Als soloviolist wist hij in d. geest
der verhevenste composition door to dringen
on aller hart to roeren en als kwartetspeler
ontwikkelde hij een ongeevenaarde virtuositeit. Ook behooren zijn viool-concerten en
kwartetten tot zijn schoonste composition.
Tot zijn verdere muziekwerken, die zich alle
kenmerken door eenvoud, natuurlijkheid en
schoone melodie, behooren: zes missen en
requiems voor mannenstemmen on orgel;
twee ouvertures; versch. declamatoriums en
gelegenheidsstukken ; d. opera „Saffo"; d
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operette „Neem u in acht"; d. opera-com. „Le
Bandit"; 3 fantasiegn voor viool en piano;
versch. walsen, nocturnen en ook lieve zangstukjes voor twee of drie kinderstemmen. Hij
overl. 14 Febr. 1857. d. In 1840 gestichte maats.
„Cecilia" tot ondersteuning v. toonkunstenaars
heeft a. hem haar ontstaan te danken.
Breedte. Van drie elk. onderling loodrecht
snijdende richtingen noemt men d. eene d.
lengterichting, d. tweede d. breedterichting en
d. derde d. hoogterichting. Neemt men een der
ribbeu v. een rechth. parallelepipedum (d. i. een
balkvormig lichaam) aan tot lengterichting,
dan noemt men d. lengte der ribbe, in d. breedterichting vallende, d. breedte v. 't parallelepipedum. Ook bij een rechthoek spreekt men dikw ijls v. lengte en breedte. In 't dageltjksch
leven wordt doorgaans d. grootste der twee
zijden lengte en d. kleinere breedte genoemd.
Breedte (Astronomische). Ten einde d. stand
der hemellichamen te bepalen, bedient men
zich v. twee elk. rechthoekig snijdende cirkels.
Een v. deze (parallelcirkel) loopt evenwijdig aan
d. cirkel, gelegen in 't vlak der Ecliptica, d. i.
v. d. loopbaan der aarde om de zon of v. d.
schijnbare loopbaan der zon om d. aarde.
Denkt men zich een lijn door 't middelpunt
v. d. hemelbol (zon of aarde) loodrecht op 't
vlak der ecliptica, dan zijn d. punten a. d. hemel,
waarnaar d. genoemde lijn gericht is, d. polen
der Ecliptica en d. lijn zelf noemt men hare as.
Door deze laatste kan men weder cirkels denken, die men d. naam geeft v. breedtecirkels en
die klaarblijkelijk loodrecht gesteld zullen zijn
op 't vlak der Ecliptica. Wanneer nu een
ster in zekere richting wordt waargenomen,
kan men zich gemakkeltik voorstellen, dat
door d. ster een breedtecirkel heengaat; d.
boog-afstand v. d. ster tot 't vlak der Ecliptica, gerekend langs d. laatstbedoelden breedtecirkel, is d. astronomische breedte v. die ster,
en wel d. heliocentrische breedte, indien men d.
zon, d. geocentrische breedte, indien men d. aarde
als middelpunt v. d. hemelbol beschouwt. Kent
men voorts ook d. stelling v. dien breedtecirkel met betrekking tot een bepaalde richting in 't vlak der Ecliptica, d. i. d. astronomische lengte (zie dat art.), dan is d. plaats v.
d. ster volkomen bepaald. d. Breedte kan Noordelijk of Zuidelijk zijn, en wordt geteld v. 0°
tot 90., v. d. Ecliptica uitgaande.
Breedte (Geographische), (Fr. latitude). d.
Aarde is een wereldlichaam, dat bijna bolrond is en zich wentelt om een zijner middellijnen, as geheeten. d. Punten, waarin d. as 't
oppervlak v. d. aardbol snijdt, heeten d. polen,
die men onderscheidt in Noord- en Zuidpool.
Denkt men een vlak, loodrecht op d. as, door
't middelpunt der aarde, dan snijdt dit't oppervlak v. d. aardbol volgens een grooten cirkel,
aequator (evennachtslijn) genoemd, en verdeelt
dit 't in twee gelijke halfronden. Denkt men
voorts vlakken gebracht door d. as, dan doorsnijden doze 't aard-oppervlak insgelijks volgens groote cirkels, die d. naam v. Geographische meridianen dragen. Deze staan loodrecht
op d. aequator. Door ieder punt v. 't oppervlak
des aardbols kan alzoo een meridiaan-cirkel gedacht worden. Door d. aequator en d. polen
wordt iedere meridiaan in vier gelijke deelen gesneden, en ieder v. doze deelen wordt in negentig gelijke deelen, graden genoemd, verdeeld,
waarvan d. telling bij d. aequator aanvangt en
tot d. polen wordt voortgezet. Men denke zich
nu een bepaald punt op d. aardoppervlakte en
daar door een meridiaan-cirkel gebracht, dan
is 't aantal graden, waarop genoemd punt v.
d. aequator verwijderd is, d. Geographische
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Breedte v. dat punt. Wij1 meestal zulk een

punt niet juist met een deellijn overeen zal
komen, heeft men d. graad weder in zestig
minuten en d. minuut in zestig seconden
verdeeld. Naargelang 't bedoeld punt in 't
Noorder- of Zuider-halfrond list, spreekt men
v. Noorder-Breedte en Zuider-Breedte. Zoo list
bp. Amsterdam op 52° 22' 300 N. Br., waarm
(0) graden, (') minuten, (") seconden beteekenen.
d. Breedte is niet voldoende, om d. ligging v.
een plaats te bepalen; daartoe moot men ook
weten, op welken meridiaan-cirkel d. plaats
list en hiervoor dient d. Geographische lengte
(Zie Lengte, Geographische). Onder geocentrische
breedte v. een plaats op aarde verstaat men,
nu gebleken is, dat d. aarde niet d. vorm v.
een bol heeft, d. hook tusschen haar verbindingslijn met het middelpunt der aarde en d.
projectie der verbindingslijn op 't aequatorvlak. d. Geographische breedte is dan d. hook
tusschen d. normaal der plaats en d. projectie
dozer normaal op 't aequatorvlak.
Breen (DANIEL DE) of Brenius werd in
1594 to Haarlem geb. Hij studeerde a. d,
Leidsche hoogeschool in d. godgeleerdheid
onder Episcopius on word dien ten gevolge
een ijverig aanhanger v. d. Remonstrantsche
gevoelens. In 1621 werd hij to Haarlem bij 't
uiteendrijven v. een Remonstrantsche samenkomst gevangen genomen, doch na een ernstige vermaning ontslagen. Hij vestigde zich
toen to Amsterdam, waar hij een voorstander
werd v. 't gevoelen der strenge Doopsgezinden
en in 1620 een „Examen tractatus, a magistro
Simone Episcopio conscripti, super quaestione,
an liceat Christiano magistratum gerere"
schreef. Hieruit bleek, dat Brenius eigenaardige denkbeelden had over eon aardsch Rijk
v. Christus. Zijn chiliastische denkbeelden
hierover, die hij to Rijnsburg a. KOENRAAD V.
BEUNINGEN mededeelde, heeft hij bekend gemaakt in zijn „Tractatus de regno ecclesme
glorioso per Christum in terris erigendo". Hij
was n.l. lidmaat geworden v. 't Doopsgezinde
kerkgenootschap en een ijverig voorstander
v. d. Rijnsburgers of Collegianten. Met A.
Boreel, G. Abrahamsz., De Haan en M. Komans wordt hij onder d. opzichters v. 't eerste
college to Amsterdam genoemd. BRENIUS heeft
zijn meesten tijd a. 't opstellen v. twistschriften besteed, waarin hij zijn bijzondere meeningen verdedigt. Evenals G. Abrahamsz.
werd hij v. Socianisme beschuldigd. Hij leefde
als een godvruchtig man en werd om zijn
minzaamheid in d. omgang geprezen. Hij stierf
in 1664.
Breenbergh (BARTHOLOMEUS), een voortreffelijk historie- en landschap.schilder, werd
omstr. 1620 te Utrecht geb. en vertrok reeds
jong naar Rano, waar hij d. natuur en d.
beroemde meesters bestudeerde. Hij ontleende
d. onderwerpen voor zijn landachappen meest
a. d. omstreken v. Rome en stoffeerde ze met
tooneelen uit d. geschiedenis of d. fabelleer.
Zij onderscheiden zich door edele teekening
en groote keurigheid v. uitvoering. Hij heeft
twee manieren v. schilderen gehad: d. eerste,
waarin hij Caracci en Titiaan nabootste, was
veel zwaarmoediger dan d. tweede, die holder
en doorschijnend is. Zijn kleine tafereelen zijn
bevalliger dan zijn groote. In 't Louvre zijn
zes schilderijen v. hem, waarvan een door
Poelenburg met „d. Rust der H. Familie" gestoffeerd, een met „d. Prediking v. Johannes
in d. woestijn" en een „Gezicht op d. rumen
v. 't oude Rome" in zijn eerste manier, d.
overige in d. tweede manier uitgevoerd zijn,
onder welke „d. Steeniging v. Stefanus" door
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een schoone verlichting en harmonie v. toon
uitmunt. In Engeland zijn versch. zijner werken, o. a. in d. galerij v. d. graaf v. Shrewsbury en v. d. heer Hope. Te 's-Gravenhage
vindt men in 't Museum nEen landschap met
figuren", te Munchen en Berlijn eveneens
schilderijen v. dozen meester. Op d. verkooping v. Braamcamp golden ,d. Prediking v.
Johannes d. dooper" f 925; „d. Uitdeeling v.
koren in Egypte door Joseph" f 460; „Een
badende Diana" f 320 en , Een vervallen gebouw, waarin eenige arme lieden bijeen zijn"
f 422. BREENBERGH heeft ook uitmuntend geetst, men kent v. hem een stel v. zeven stuks,
onder d. titel „Verscheyden gebouwen so binnen als buyten Romen, geteekent en getjtst
door B. Breenbergh, schilder, gedaen in 't
jaar 1640" ? en drie prentjes naar De Gheyn, fantasie-hoofden voorstellende. Bartsch beschrijft
28 platen v. hem. Zijn etsen zijn meest B. B. f.
geteekend. Hij stierf in 1660. Van zijn schilderijen in 't Louvre zijn er twee, door Daudet
gegraveerd, in 't Muse° Francais geplaatst,
waarnaar weder Guyot en J. Morin gegraveerd hebben.
Breeuwen noemt men 't waterdicht maken
v. d. voegen en naden der schepen. d. Reten
worden opgevuld met uitgeplozen oud touw,
werk genoemd, dat door een breeuwijzer vast
aangestampt wordt. Vervolgens giet men er
gesmolten pik over heen, dat bijna onmiddellijk stolt. d. Aldus gestopte naden laten in
't geheel geen water door. 't Is echter noodzakelijk, 't breeuwen v. tijd t. tijd te herhalen,
omdat d. naden ten gevolge v. 't werken v.
't schip op sommige plaatsen opengaan.
Bregenz, 't oude Bregentia, is d. hoofdst.
v. Vorarlberg in Tyrol, heeft 5000 inw. en
ligt zeer schoon a. d. Bodensee ('t Meer v.
Constanz) ter plaatse, waar er d. Bregenzer
Ach in vloeit. In d. nabijheid vindt men d.
Gebhardsberg met een verrukkelijk uitzicht
over 't meer en d. ru'inen v. 't kasteel Montfort, d. bergpas „Bregenzer Klause", waardoor
d. weg naar Lindau loopt, en 't Bregenzerwoud, een uitlooper v. d. Allgauer-Alpen,
waarvan d. toppen zich tot 1800 a 2200 M.
verheffen, d. hellingen met dicht bosch begroeid zijn, waar indrukwekkende natuurtafereelen zijn en 16 000 menschen v. veeteelt
en d. arbeid in d. bosschen leven.
Breggen (FRANS VAN DER), geb. te Amsterdam in 1785, gepromoveerd te Leiden in 1806,
werd in 1817 a. 't Athenaeum te Amsterdam
tot hoogl. in d. algemeene ziektekunde, leer
der geneesmiddelen en gerechtelijke geneeskunde benoemd, welke betrekking hij tot zijn
dood in 1843 ijverig vervuld heeft. Hij schreef:
„d. Geneeskunde op hare wegen tot zekerheid" (2e dr., 1829); „Broussais ; zijn leer en hare
gevolgen" (1829); „Overzicht der geneesmiddelen" (1830) en „Geneesk. bijdragen v. gemengden inhoud" (1842).
13reguet (ABRAHAM - LOUIS), geb. 10 Jan.
1747 te Neuchatel, overl. te Parijs 17 Sept. 1823,
heeft zich een grooten naam verworven als
werktuigkundige, vooral door 't verbeteren
der uurwerken. Reeds jong werd hij in 't
horlogemaken onderwezen; doch d. weinige
geoefendheid v. zijn onderwijzer was oorzaak, dat zijn talent toen niet ontwikkeld
werd. Toen hij echter in 1762 te Parijs in d.
leer kwam en gelegenheid vond 't onderwijs
in d. wiskunde v. d. abt Marie bij te wonen,
maakte hij zeer snelle vorderingen en toonde
hij door zijn vernuftige toepassingen v. d. wiskunde, hoever d. wetenschappelijk gevormde
werkman staat boven hem, die alleen practisch
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opgeleid• is. Toen hij zelf a. 't hoofd eener
inrichting kwam, stelde zijn kennis en ijver
hem in staat deze tot een ongeevenaarde
hoogte op to voeren. Ook buitenslands verwierf
hij groote vermaardheid, zoo zelfs, dat d. Engelmho horlogemaker Arnold naar Parijs kwam,
om BrOguet persoonlijk te leeren kennen. Gedurende d. Fransche omwenteling was Breguet
genoodzaakt uit te wijken. Dien tijd besteedde
hij met beroemde kunstenaars en inrichtingen
te bezoeken en zich daardoor verder te bekwamen. Nadat hij in Frankrijk teruggekeerd
was,. werd hem d. vervaardiging der astronomische uurwerken en der tijdmeters voor d.
zeevaart opgedragen. Behalve door een aantal
vernuftig aangebrachte verbeteringen a. deze
instrumenten is zijn naam vereeuwigd door d.
v. hem afkomstigen en naar hem genoemden
metaal-thermometer, waarvan men d. beschrtjving o. a. vinden kan in Bosscha „Leerboek der natuurk."
Brehat was d. schrijversnaam v. ALFRED
BREZENEC, die in 1866 overl. Van zijn boeiende
romans en novellen worden hier vermeld:
„Reno de Gavery" (1859); „Les filles du Boer"
(1859); „Bras d'acier" (1859); „Un drame a Calcutta" (1862); „Les chauffeurs Indiens" (1863);
,Les chemins de la vie" (1864); „Un manage
d'inclination" (1865) en „La sorciere noire"
(1866).
Brehm (CHRIST. LUDW.), geb. 24 Jan. 1787
te Schonau bij Gotha, studeerde in d. godgeleerdheid te Jena, werd predikant te Renthendorf bij Neustadt en overl. 24 Jun. 1864. Hij
had zijn bijzondere aandacht gewijd a. d. leerwijs, aard en bouw der vogelen, zich een
schoone verzameling v. vogelen verworven en
daarover boeken geschreven, die door boeienden
stijl, aanschouwelijke voorstelling en scherpzinnige opmerkingen een groot aantal lezers
vonden en veel nut stichtten. Hiertoe behooren: „Beitrage zur Vogelkunde" (3 dln 1822);
„Lehrbuch der Naturgesch. d. europ. Vogel"
(2 dln, 1824); „Ornis" (3 din, 1824—'27) en „Handb.
der Naturgesch. alley Vogel Deutschlands"
(1831).
Brehm (ALFRED EDMUND), geb. 2 Febr. 1829
te Renthendorf, noon v. d. vorige, studeerde
te Jena en Weenen en deed versch. reizen
tot zoologische onderzoekingen. Reeds vO6r
zijn academietijd had hij daartoe vijf jaar in
Afrika vertoefd, in 1856 bezocht hij Spanje,
in 1860 Noorwegen, in 1862 met hertog Ernst
v. Coburg-Gotha AbessyniO, in 1875 nam hij
deel a. d. wetensch. expeditie v. 't Bremer
geogr. genootschap naar West-Siberi6 en in
1879 vergezelde hij aartshertog Rudolf v. Oostenrijk op een reis naar Spanje. Hij was v.
1862 t. '67 directeur v. d. Diergaarde te Hamburg, welke inrichting hij tot een hoogen
trap v. volmaking opvoerde, en v. 1867 t. '75
in dezelfde betrekking te Berlijn, waar hij 't
wereldberoemde Aquarium stichtte. Te midden
dozer werkzaamheden vond hij tijd om geschriften saam te stellen, die om d. belangrijken inhoud en aantrekkelijken vorm in
versch. talon overgezet en meermalen herdrukt zijn, zooals : „Das Leben der Vogel"
(1861—'67); „Illustrirtes Thierleben" (6 dln, 2e
dr. 1871); „Ergebnisse einer Reise nach Habesch"
(1863) en, met ROSZMaSZLER, „Die Thiere des
Waldes" (2 dln, 1867). Hij overl. 13 Nov. 1881
bij Gera.
Dreier (EDUARD), geb. 3 Nov. 1811 te Warasdin in Croatie, diende aanvankelijk in 't
Oostenr. leger, maar nam eerlang zijn ontslag,
om zich geheel a. letterarbeid te wijden. Hij
schreef eon menigte romans, meest met his-
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torischen grondslag. die v. 1861 t. '64, in 18
dln bijeenverzameld, to Weenen herdrukt zijn.
Hieronder komen veor:„Die Sendung des
Rabbi”; „Wien and Rom" (4 dln, driemaal
uitgeg.).; „Pandur u. Freimaurer"; „Die Rozenkreuzer in Wien" en „Kaiser Joseph" (2 din).
Brein (Fr. cervelle, Hd. Gehirn) bet. d. hersenmassa en overdrachtelljk 't denken, 't denkvermogen.
$reinpomp of Brinepomp (d.) is een
toestel op d. oceaanbooten, welke dient om
d. stoomketels to ontdoen v. zout en andere
bestanddeelen (ongev. 1/40 v. d. massa) v.
zeewater, dat tot voeding der ketels gebruikt wordt. Terwijl d. voedingspomp voortdurend water aanvoert, om d. verstoomde
hoeveelheid to vervangen, wordt er door d.
breinpomp, die door een pijp onderaan in d.
ketel uitkomt, een gedeelte, ongeveer v. d.
aanvoer, uitgepompt; daardoor ontstaat een
stroom, die d. vreemde bestanddeelen modevoert, en zoo wordt 't nadeel en 't gevaar voorkomen v. 't neerslaan, ophoopen en aankorsten
dier vaste deelen. d. Breinpompzuiger ontvangt
zijn beweging v. d. balans der machine; d. benaming is ontleend a. 't Eng. brine (zoutwater).
Breisach, ook wel Alt-Breisach en in d.
Rom. tijd Brisiacum geheeten, was voorheen
een sterke vesting, op een alleenstaande 250
M. hooge basalt-rots, a. d. rechter Rijn-oever,
in 't groot-hertogdom Baden. Bij Julius Caesar
heat daze rots Mons Brisiacus on wordt d.
gunstige ligging, uit een krijgskundig oogpunt,
reeds vermeld ; d. Romeinen verdedigden, v. dit
punt uitgaande, d. Rijn tegen d. invallen der Germanen. In d. 150 eeuw was Breisach in 't bezit
v. Eberhard, paltsgraaf en hertog der Franken
a. d. Rijn, die keizer Otto I beoorloogde; na
Eberhard's dood bleef Breisach in d. macht
der Duitsche keizers. Gedurende d. Dertigjarigen oorlog werd Breisach in 1633 to vergeefs
door d. Zweden belegerd, in 1638 door hertog
Bernhard v. Weimar bemachtigd en bij d.
Westfaalschen vrede a. Frankrijk toegekend.
Bij d. vrede to Rijswijk, in 1697, werd Lodewijk
XIV verplicht Breisach weder a. Duitschland
terug to geven; maar in 1715, op 't eind v. d.
Spaanschen successie-oorlog, vial d. vesting
door verraad weder in handen der Franschen;
zij word nog dat zelfde jaar, na d. dood v.
Lodewijk XIV, a. Oostenrijk teruggegeven en
in d. Oostenr. successie-oorlog, in 1743, liet
Maria Theresia, toen Breisach door d. Franschen bedreigd werd, een deel der vestingwerken springen en met d. daar voorhanden
krijgsvoorraad Freiburg versterken; zoowel
Breisach als Freiburg kwam kort daarna in
d. macht der Franschen, die met d. nog overgebleven vestingwerken ook d. sterken toren,
onder hertog Berthold V omstr. 1200 gebouwd,
lieten springen. Nog eenmaal werd Breisach
belegerd, in d. winter v. 1799 op 1800 door d.
Oostenrijkers. Zij verduurde d. belegering, doch
werd bij d. vrede te Luneville a. d. •Hertog v.
Modena overgegeven on kwam bij d. vrede to
Presburg in 't bezit v. d. Groot-hertog v. Baden. Thans is er v. d. vestingwerken niets
meer over en zijn d. wallen in wandelplaatsen
herschapen. Tot d. merkwaardigheden v.
Breisach behooren: d. brag over d. Rijn en d.
s. Stephanus-kerk, met een fraai altaar. Er
zijn 4000 inw.
Breisach (NEu-) is eene sterke vesting op
4:1. linker Rijnoever, tegenover Alt-Breisach.
Zij werd, met 't daarbij liggend fort Mortier,
in 't laatst der 17e eeuw op last v. Lodewijk
XIV door Vauban aangelegd, heeft d. gedaante
v. een regelmatigen achthoek, in welks mid-

BRE.
delpunt al d. straten samenloopen, is een der

gewichtigste plaatsen v. d. Elzas en telt 3000
inw. In Nov. 1870 werd vesting en fort door
d. Pruisen gebombardeerd, zoodat d. Franschen
na weinig dagen capituleerden on 5000 man
met 100 stukk. geschut in d. macht der Pruisen
kwam.
Breisgau (d.)- is een der schoonste landstreken v. 't groot-hertogdom Baden, in d.
Boven- en Middel-Rijnkreits. d. Grond is grootendeels bergachtig, met weinig uitstekende
bergtoppen, doch versch. meer dan 1000 M.
hoog gelegen vlakten. d. Breisgau wordt door
talri.jke riviertjes, die in d. Rijn uitloopen, bespoeld, v. welke d. Elz Treisam, Glotter,
Wiesen en Neumagen d voorn. zijn. Men
vindt er ook talrijke zeer diepe bergmeren,
o. a. 't Feldberg-meer, dat 1100, on 't. Titi-meer,
dat 900 M. boven d. oppervlakte der zee ligt.
d. Bewoners der vlakten houden zich hoofdzakelijk bezig met d. akker- en wijnbouw; die
v. 't. Schwarzwald met houtarbeid on stroovlechten; on a. d. Rijn wordt veal handel gedreven, voorn. in hout ; er worden ook d. alom
bekende Schwarzwalder-klokken in groote
menigte vervaardigd. Ten tijde der Rom. hoerschappij behoorde d. Breisgau tot 't gebied
der Alemannen on werd daze streak bewoond
door d. Brisigaren ; gedurende d. middeleeuwen
regeerden er eerst graven on omstr. d. 11e
eeuw hertogen. Na 't uitsterven. v. 't hertogelijk Huis, in 1218, word d. Breisgau verdeeld
on een deel bij 't markgraafschap Baden gevoegd; doch in 1386 kwam 't geheel weder
onder een bestuur, met uitzondering v. een klein
deel, dat tot Baden bleef behooren. d. Breisgau kwam toen onder 't gebied der hertogen
v. Oostenrijk, die d. Breisgau door landvoogden
lieten besturen. Bij d. vrede te Luneville, in
1801, werd dit gebied door Oostenrijk afgestaan
a. d. Hertog v. Modena, die bij zijn dood, in
1803, door d. aartshertog Ferdinand v. Oostenrijk als hertog v. Breisgau opgevolgd werd.
Biij d. vrede to Presburg, in 1805, werd d.
Breisgau eerst a. Baden en Wurtemberg on
vervolgens, tegen schadeloosstelling, geheel
a. Baden afgestaan.
Breisla.k (scipio), beroemd geoloog, werd
gab. to Rome in 1748 en overl. to Turin 15
Febr. 1826. Ofschoon voor d. geestelijken stand
bestemd, wijdde hij zich a. d. beoefening der
wis- en natuurkunde - hij werd reeds vroeg
tot hoogl. in d. natuurk. to Ragusa aangesteld
en bekleedde later dezelfde betrekking bij 't
Collegium Nazarenum to Rome. Hij deed versch.
geologische onderzoekingsreizen in gebergten.
Zijne proeven in d. zwavelbergen v. Pozzuoli
zijn slechts gedeeltelijk volbracht, wijl hij
door ziekte genoodzaakt was ze to staken.
Hij werd toen leeraar bij d. Artiglieria Reale
to Napels en gaf in 1798 zijn eerste groot
werk in 't licht, getiteld „Topografia fisica
della Campania", waarvan hij later een verbeterde, met d. topographisch-mineralogische
beschrijving v. Rome vermeerderde, uitgave
bezorgde, getiteld „Voyages physiques et
lithologiques dans la Campanie" (Paris, 1801,
in 't Hoogd. Leipzig, 1802). In Frankrijk
onderzocht hij d. uitgebrande vulkanen v.
Auvergne en in 1802 werd hij door Napoleon
benoemd tot inspecteur der salpeter- en buskruitfabrieken in ItaliO. In die betrekking
schreef hij „l'Arte del sal nitrajo" en „Introduzione alla Geologia" (Mil. 1811); v. dit iaatste
verscheen een geheel omgewerkte druk, getiteld „Institutions goologiques", in 1818 to
Milaan, in 't Hoogd. to Brunswijk in 1819—'20.
Daarop verschenen zijn „Descrizione geologica

BRE.
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dood, in d.„Memoria Lombardo-Veneta” (18.%),
een door hem nagelaten, zeer uitgebreide
studio „Sopra i terreni tra it Lago maggiore
e quello di Lugano". d. Belangrijke, door hem
bijeengebrachte mineralogische verzameling
kwam in 't bezit v. 't geslacht Borromeo.
Breitenfeld heet een dorp bij Leipzig,
waar drie veldslagen zijn voorgevallen : 10. op
7 Sept. 1631, toen Gustaaf Adolf en Banner,
a. 't hoofd der Zweden, d. Oostenrijkers onder
Tilly en Pappenheim versloegen; 20 d. overwinning v. Torstenson op Piccolomini op 23 Oct.
1642, en 30 op 17 Oct. 1813, als inleiding tot d.
beslissende nederlaag, die Napoleon d. volgenden dag bij Leipzig leed.
Breithaupt (LUDW. v.), geb. in 1783 te
Kassel, een Wurtembergsch artillerie-officier,
.die v. 1809 t. '15 a. bijna alle groote krijgsverrichtingen deelnam, opklom tot luit.-kolonel en commandant der artillerie en 30 Aug.
1838 overl., is d. schrijver v. belangrijke krijgsk.
werken, o. a. „Technisches Handb. fur Artilleristen" (1823) en „Vorlesungen fiber die Systematik der Artillerie" (eerst in 1841 uitgeg.).
In 1819 stichtte hij 't „Zeitschrift fur Kriegswissenschaft".
Breithaupt (jOH. AUG. FRIEDR.), geb. 18
Mei 1791 te Probstzelle bij Saalfeld, studeerde
te Jena en te Freiberg in wis- en natuurkunde
en werd in laatstgen. stad hoogi. in d. delfstof kunde. Hij bracht daar een mineralogisch
kabinet v. 30 000 nummers bijeen en schreef
o. a. „Ueber die Aechtheit der Krystalle"
(1816); „Charakteristik des Mineralsystems"
(3e dr. 1832). Zijn hoofdwerk is „Vollstandiges
Handbuch der Mineralogie" (1836—'47). Hij
overl. 30 Sept. 1873.
Breitinger (JOH. JAR.), geb. 1 Mrt 1701 te
ZUrich en daar overl. 15 Dec. 1776, was sedert
1731 hoogi. in d. Hebreeuwsche en sedert
1745 ook in d. Grieksche taal in zijn geboorteplaats. Gezamenlijk met Joh. Jak. Bodmer
(zie dat art.) werkzaam, maakte hij zich zeer
verdienstelijk jegens d. Duitsche letterkunde.
Hij voerde groote verbeteringen in bij 't
schoolonderwijs en verschafte a. velen, bij
wie hij wetensch. aanleg bespeurde, d. gelegenheid, dien aanleg to ontwikkelen. Er verschenen v. hem versch. werken, waarvan d.
voorn. zijn: „Diatribe in versus obscurissimos
a P. Statio Citatos" (Zurich, 1730); een bijbel
met aant. volgens d. overzetting der Septuaginta (4 din, ZUrich, 1731—'32); „Kritische
Dichtkunst" (2 din, 1740);„Artis Cogitandi
principia” en na zijn dood „Orationes Solemnes" (Zfirich, 1776). Ook had hij belangrijk
deel in d. uitg. v. d. „Thesaurus Scriptorum
historiae Helvetiae".
Breitinger (HEINR.), geb. 11 Mrt. 1832 to
Zurich, studeerde in d. letteren to Zurich, Basel, Lausanne, Parijs en London on werd in
1876 hoogi. in d. nieuwere talen a. d. universiteit zijner geboortestad. Hij schreef: „Die
franz. Grammatiker des 16. u. 17. Jahrh." (1869);
„Marmols Amalia" (uit 't Spaansch, 3 din,
1873); „Der Salon Rambouillet u. seine Kultur-hist. Bedeutung" (1874); „Franz. Literaturgeschichte" (1875); „Aus neuem Literaturen"
(1879); „Grundzilge der englischen Literatur
u. Sprachgeschichte" (1879); id. Italienisch;
„Les unites d'Aristote avant le „Cid" de
CORNEILLE" (1879); „Petronius; ein Sitten-roman
aus Nero's Zeit" en versch. leerboeken.
Ilreitkopt (JOHA.NN GOTTLOB IMMANUEL),
geb. 23 Nov. 1719 te Leipzig en daar overl.
28 Jan. 1794, beoefende tegen d. zin zijns
vaders, die een lettergieterij, boekdrukkerij on
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boekhandel to Leipzig had on hem daarin
wilds opleiden, d. wiskunde on fraaie letteren
en verwierf in die kundigheden een beroemden
naam. Naar aanleiding v. Albrecht Durer's
werk, waarin doze d. vorm der letters, door
ze wiskundig to bepalen, had getracht to verfraaien, word dit ook zijn streven on stelde
hij zich d. volmaking der boekdrukkunst ten
doel. Hij verbeterde d. Duitsche letter-type
aanmerkelijk. In 1755 vond hij 't middel om
muzieknoten met beweegbare typen to drukken, maar zijn streven, om d. beweegbare
typen aan to wenden bij 't drukken v. landkaarten en Chineesche karakters, mislukte.
Hij verbeterde aanmerkelijk 't metaalmengsel,
waaruit d. letters gegoten worden, en d. inrichting der drukpers. Onder zijn geschriften
munten uit: „Ueber die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst" (Leipzig, 1774);
..Versuch der Ursprung der Spielkarten, die
Einfthring des Leinenpapiers und den Anfang
der Holzschneidekunst in Europa zu erforschen" (Leipzig, 1784 le deel; 't 2e deel, dat
in 1801 door J. C. F. Roch uitgeg. is, bevat
slechts eenige niet gerangschikte fragmenten,
die uit d. nagelaten papieren v. BREITKOPF
verzameld zijn) en „Bibliographie und Bibliophilie" (Leipzig, 1793). d. Door hem nagelaten
boekdrukkerij, lettergieterij, book- en muziekhandel was een der grootste v. Duitschland.
Brekelenkamp (QuiRuN) was een schilder uit d. laatste helft der 17e eeuw. In zijn
manier herkent men een Nederlandsch meester, schoon zijn geboorte- on woonplaats onbekend zijn. Hij schilderde meest boeren• on
burgerbinnenhmzen, die hij met geestig geschilderde on goad geteekende beeldjes stoffeerde, met zeer veel karakter in een eigenaardigen stijl voorstelde en die soms in uitvoerigheid d. werken v. G. Dou nabij komen.
Zijn koloriet is waar, bevallig en geheel in
d. geest der baste Nederl. schilders : eenige
zijner schilderijen zijn wat somber. Zijn werk
is zeer gewild: op d. verkooping in 1785 to
Dordrecht gold „Een Hermiet" 389; op die
to Rotterdam in 1808 twee „Bmnenhuizen"
f 850; op die in 1810 to Amsterdam „Een
binnenhuisje" f 275. In 't Louvre is v. hem:
„Een schrijvende monnik"; in 't Rijks-museum
to Amsterdam: „Twee binnenhuizen"; to Rotterdam: „Een bejaard man, die zijn pijp aansteekt". Er zijn ook teekeningen v. dozen
meester, die door bekwame graveurs in koper
gebradit zijn. Zijn monogram is Q B.
Breking der lichtstralen, Zie Straalbreking.
Brem wordt in ons vaderland inzonderheid
genoemd d. Sarothamnus vulgaris, Wimm., een
tot d. nat. fam. der Papilionaceen behoorende
vertakte heester v. manslengte, met groene,
kantige, kale, rechte takken; gesteelde en
drietalhge bladeren; groote gale vlinderbloemen en platte, zwart-bruins, min of meer
viltige on 8 a 12-zadige peulen. Doze plant
komt veel op zandgrond voor en is alzoo in
d. nabijheid v. Wassenaar, Noordwijk on
Bloemendaal zeer algemeen, waar zij tuss.
Mei on Aug. bloeiend wordt aangetroffen.
Hare stijve takken kunnen tot 't vervaardigen
v. bezems dienen. d. Bloemen worden tot geelverven on 't schoone gale wortelhout tot 't
inleggen v. schrijnwerkers-arbeid gebruikt. d.
Geheele heester is rijk a. looizuur en levert bij
d. verbranding veel potasch. d. Jonge bittere
takken worden wel als surrogaat voor d. hop
bij 't bierbrouwen gebruikt en behoorden
voorheen tot d. geneesmiddelen. VAN HALL
past d. naam v. Brom in zijn „Flora Belgii
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Septentr." ook op 't geslacht Genista toe. In
dit geval behooren hier genoemd to worden:
d. gewone brem (Genista scoparia), d. verfbrern
(G. tinctoria), d. behaarde brem (G. pilosa), d.
Eng. en d. Duits. brem. 't Beroemde Normandisch-Engolsche koningshuis PLANTAGENET
beet naar d. brem (planta genista), omdat
Hendrik I d. bloem v. d, brem tot herkenningsteeken op zijn helm plaatste en deze
vervolgens in zijn wapen opnam. d. Roos in
't Engelsche wapen zou aldus een brembloom zijn.
Bremen, vroeger een der Hansesteden,
ligt op 53° 4/ 48" N. Br. en 80 48' 0. L. v.
Greenw. a. d. Weser en a. een kruispunt v.
spoorwegen, waarvan d. lijn Venlo—Bremen—Hamburg v. 't grootste handelsbelang
is. 't Stadsgebied strekt zich uit langs d beide
oevers v. d. Weser, is 5 vk. geogr. mijl groot
en wordt bewoond door 170 000 menschen,
waarvan 130 000 in d. stad. d. Weser verdeelt
Bremen in d. Alt- en Neustadt, die door drie
bruggen met elk. verbonden zijn; op 2 geogr.
mijl afstands ligt Vegesack en nog 5 mijl
verder Bremerhaven, die beide met nog een
zestigtal dorpen tot gebied dor stad behooren. Bremen was voorheen versterkt en is
belegerd in 1547 door Karel V en in 1654 en
1666 door d. Zweden; gedurende d. Franschen
tijd zijn d. vestingwerken geslecht en thans
zijn d. wallen in wandelplaatsen vervormd.
Karel d. Groote verhief Bremen in 788 tot
een aartsbisdom, maar in d. tijd der kerkhervorming werd d. aartsbisschop verdreven en bij d. Westfaalschen vrede in 1648
word Bremen als hertogdom a. Zweden toegekend. In 1712 kwam Bremen a. Denemarken en in 1715 a. Brunswijk, 't werd in 1731
tot een vrije rijksstad verheven, was v. 1810
t. '13, toen 't Fransch keizerrijk tot a. d. Elbe
reikte, d. hoofdplaats v. 't depart. der Monden
-v. d. Weser, werd op 't Weener-congres als
Trip stad erkend met een stem in d. bondsvergadering en is sedert 1871 een staat v. 't
Duitsche Keizerrijk, tevens een vrijhaven,
buiten d. tollinie des Rijks, voor welk voorrecht Bremen jaarlijks 750 000 mark betaalt.
Bremen is een stapelplaats v. Hannover,
Brunswijk, Hessen en v. 't geheele Wesergebied en heeft daardoor een uitgebreiden
handel in zeer verschillende artikelen, waarvan 't zeildoek en wat meer tot scheepstuigage behoort, aanmerkelijk zijn. Groote
schepen kunnen slechts tot Bremerhaven
komen en zij, die geringeren diepgang hebben,
gaan d. rivier veelal op tot Vegesack. 't Afschaffen v. d. Elsflether tol, in 1820, is zeer
ten voordeele v. d. handel v. Bremen geweest. Bremen is een uitgangspunt v. landverhuizers (80 000 per jaar) en een wereldmarkt
v. d. tabak (38 millioen guld. 's jaars).
Tot d. merk waardigheden der stad behooren : 't aartsbisschoppelijk paleis, sedert 1819
't stadhuis; d. domkerk met looden kelders,
waarin lijken tegen bederf bewaard zijn, in
1160 gebouwd; d. beurs; d. musea, inzonderheid dat v. naturalien ; d. schouwburg ; 't gasthuis; d. s. Rembertikerk, in 1871 voltooid; 't
kolossale Rijkspostkantoor ; d. concertzaal v.
d. kunstenaarsvereeniging ; d. Bank; d. Botanische tuin; 't Burgerpark; d. waterleiding en
d. spoorwegbrug.
Bremer (Joll.). In d. gesch. der Nederl. kerk
komen twee mannen v. dezen naam voor: vader
en zoon ; d. eerste was in 't laatst der 17e eeuw
Remonstrantsch predikant to Hoorn. Hij
dichtte 't veel-geprezen „Amersfoortsche
Tempe", te vinden a. 't hoofd v. 't werk v.
-
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A. Matthaeus „Berum Amisfortiarum scriptores duo inediti". — Op 8 Apr. 1694 werd Joh.
Bremer Jr. to Hoorn geb. Hij werd a. d.
Remonstrantsche kweekschool opgeleid, doch,
wjl hij overhelde tot d. gevoelens der D
oopsgezinden, werd hij in 1720 beroepen bij d.
gemeente dier gezindheid to Leiden. In 1729
werd hij Doopsgezind predikant to Amsterdam, bij 't Lam en d. Toren. Groot voorstander v. d. bloei v. dit kerkgenootschap, behoorde hij tot d. stichters der kweekschool
voor d. Doopsgezinden in 1733. Hij overl. 20
Febr. 1757.
Bremer (FREDERIKA), geb. 17 Aug. 1801 te
Tuorla in Finland, verhuisde in 1805 met haar
ouders naar Zweden, waar haar vader d. hoerlijkheid Arsta aankocht. Hier des zomers en
in Stokholm des winters genoot zij hare opleiding. Reeds jong voelde zij zich aangetrokken tot 't bestudeeren der beste Eng., Frans.
en Duits. romans; zij vormde zich daarnaar
en trad eerlang als zelfstandig schrijfster op,
meest v. romans en later v. reisbeschrtjvingen. In haar romans schildert zij 't huiselijk
leven en zij munt daarin uit door diep indringen
tot 't menschelijk gemoed en juiste karakterteekening. In dit opzicht munten uit: „d. Buren" (1837) en „Brooders en Zusters" (1848).
Bijzonder boeiend en leerrijk is ook „In
Dalarna" (1845). Voorts zijn 't meest verspreid en vertaald: „d. Dochters v. d. President" (1834); „'t Huis" (1839); „Een dagboek"
(1843); „Hertha" (1858) en v. hare reisbeschr.
die naar N.-Amerika en naar 't Oosten. Zij
overl. op 't goad harer ouders 31 Dec. 1865.
.Bremergroen en -blauw, Zie Roperoxyde.
Bremerhaven, a. d. mond v. d. Weser
en v. d. Geeste, 7 geogr. mijl v. Bremen gelegen, werd in 1827 gesticht op een oningedijkte plek, die door Hannover a. Bremen
werd verkocht, er waren in 1850 reeds 3500,
in 1880 14000 inw. d. Gunstige ligging en d.
met aanmerkelijke kosten aangelegde dijken,
havenhoofden, dokken, vuurtorens en twee
mime, met sluizen gesloten, binnenhavens
maken deze plaats zeer geschikt en v. groot
belang voor d. handel v. Bremen, waarmede
't met een spoorweg verbonden is. Jaarlijks
komen er 1100 a 1200 groote schepen binnen.
Men vindt er een groot aantal scheepswerven,
twee droge dokken, verdedigingswerken on
een marine-werf.
Bremraap (Orobanche)
heat een tot d.
nat. fam. der Orobancheon behoorend plantengesl., dat in versch. opzichten merkwaardig is en volgens d. „Prodromus Florae Batavae" door 8 soorten in ons vaderland wordt
vertegenwoordigd. Doze gewassen zijn ware
woekerplanten, die zich op d. wortels v.
versch. andere planten, zooals v. Sarothamnus
scoparius, Galium mollugo en verism, Medicago
falcata en sativa, Picris hieracioides, Trifolium
pratense en sativum, Eryngium carnpestre on
Achilloea millefolium vasthechten on daaruit
voedsel putten; zij vormen geen bladgroen,
maar zijn doorgaans vuil-geel v. kleur; zij
bezitten slechts zeer onvolkomen bladeren,
die moor overeenkomst hebben met schubben dan met stengelbladeren, en d. kiem
heeft geen zaadlobben. 't Deel v. d. bremraap, dat boven d. grond komt, bestaat uit
een vertakten of onvertakten, 1 b, 3 dM.
hoogen, vleezigen, vuil-gelen of bruinachtigen
stengel, die met schubben bedekt is en naar
boven in een bloemtros eindigt, welks bloemen eveneens vleezig en klierachtig behaard
zijn, vier tweemachtige meeldraden en een
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eenhokkig vruchtbeginsel hebben. Volgens
Schacht kan 't zaad v. d. bremraap onafhankelijk v. d. gewassen, waarop zij later
zullen woekeren, ontkiemen, doch sterven d.
jonge plantjes spoedig, als zij geen wortel
vinden, waarop zij zich kunnen vasthechten.
d. Bremraap bloeit in Juni en Juli en behoort ten opzichte v. d. gewassen, waarop zij
tiert, tot d. schadelijke planters. Gelukkig
nestelen d. meesten niet op gewassen, die
voor d. landbouw v. groot belang zijn.
Bremse (Tabanus) heat een groote, stekende vlieg, een plaag voor mensch en dier,
levend v. 't bloed, dat zij uit d. gestoken
wonde zuigt, en ook v. zoete plantensappen.
Deze vlieg heeft een plat, breed lijf, groote,
groene oogen, korte, a. 't benedeneind bij elk.
staande sprieten, een korten, dikken snuit,
waar binnen vier sterke puntige stekels zijn,
een paar smalle, stevige vleugels en een paar
kolfjes, waarmede zij een vervelend gegons
maakt. d. Bremsen zweven, in zwermen vereenigd, in d. zonneschijn. d. Eieren worden in
d. grond gelegd. d. Larven hebben een spitsen
kop, kruipen op vleezige wratten en verpoppen zich tot kleine cylinders. Men onderscheidt: d. runderbremse of paardevlieg (T. bovinus), d. kleine herfstbremse (T. autumnalis),
d. gele bremse (T. fulvus), d. blindbremse (Chrysops) en d. regenbremse (Haematopota). d. Bremsen worden wel eens verward met d. horzels,
die tot een geheel ander geslacht behooren. •
Bremser (JOH. GOTTFR.), geb. 19 Aug. 1767
te Wirtheim a. d. Main, heeft groote verdiensten door zijn werken over d. ingewandswormen, getiteld : „Ueber lebende WUrmer in
lebenden Menschen" (Women, 1819) en „Icones
Helminthum, systema Rudolphii entozoologicum illustrantes" (Vindob. 1823). BREMSER
overl. 21 Aug. 1827.
Brenchley (JuLius), geb. in 1817 te Maidstone, heeft bijna zijn gansche leven besteed
tot 't doen v. onderzoekingstochten door alle
werelddeelen. In 1849 doorreisde hij N.-Amerika; daarna doorvorschte hij vier jaar lang
d. Sandwich-eil. In 1858 vinden wij hem in
California, hij ging v. daar door Utah, Mexico,
Midden-Amerika, Ecuador naar Peru en Chili
en terug tot d. bronnen v. d. Mississippi, dien
hij afvoer tot s. Louis. In 1858 en '59 bereisde
hij Z.-Europa en N.-Afrika. In 1861 begon hij
een reis naar Indict, Ceylon, China, Japan en
Nieuw-Zeeland. her deed hij sedert 1864 volgens opdracht v. d. gouverneur GREY een verkenningsreis onder d. Maories tot a. 't Taupomeer. Eindelijk bezocht hij in 1869 d. voorn.
eilandgroepen v. d. Stille Zuidzee en keerde
hij over China, d. woestijnen v. Mongolie, Siberia en Rusland naar Engeland terug, waar
hij in 1873 overl. Zijn bezoek a. d. Zuidzee-eil.
heeft hij beschreven in 't prachtwerk „Jottings during the cruise of H. Ms. Curacao among
the Southsea-islands" (1873).
.BrenCirDiaal (HENDRIK), geb. omstr. 1680
te Rotterdam, studeerde in d. rechten, vatte
't voornemen op d. Pandecten v. Justinianus
te rangschikken, reisde naar Italie om d. bibliotheken te raadplegen, vertoefde tot dat
doel 14 maanden to Florence en keerde na
vier jaar in Holland terug, waar hij zich te
Heenvliet nederzette en in Apr. 1736 overl.
Hij vermaakte zijn handschriften a. BUNKERSHOEK, die op zich nam ze te voltooien, maar
zelf na weinig jaren overl. Daarna zijn ze
gebruikt bij d. uitg. der Pandecten door SPANGENBERG to Gottingen in 1776. Intusschen had
BRENCKMAN reeds versch. geschriften over d.
Pandecten in 't licht gegeven, o. a. „Pandec-
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tae juris civilis auctoribus suis et libris restituti" (1709).
Brend'amour (FRANS ROB. RICH.), geb.
16 Oct. 1831 to Aken, ontwikkelde zich to
Keulen en to D -Usseldorf tot een voortrefrelijk
houtgraveur. Hij stichtte in laatstgen. stad
een instituut en atelier voor houtsnijkunst,
waar ruim 70 kunstenaars arbeiden, dat filialen in Berlijn, Leipzig, Stuttgart en Brunswijk heeft on waaruit een schat v. illustraten, plaatwerken en kopieen v. kunstgewrochten is voortgekomen.
Brendel (FRANZ), geb. in 1811 to Stolberg,
studeerde te Leipzig en to Berlijn, verwierf
een groote kennis v. d. muziek, hield voorlezingen over d. geschiedenis der muziek in
ondersch. Duitsche steden en werd leeraar in
d. geschiedenis en aesthetica der muziek a.
't conservatorium te Leipzig. Hij redigeerde
daar 't „Neue Zeitschrift fur Musik" en schreef:
„GrundzUge der Geschichte der Musik" (versch.
malen herdrukt); ,Gesch. der Musik in Deutschl.,
Ital. u. Frankr." (2e dr. 1855) on „Die Musik
der Gegenwart" (1854).
Brenner (RICHARD), geb. 30 Juni 1833 to
Merseburg, legde zich aanvankelijk toe op
nat. hist. en 't boschwezen. Toen echter de
baron VON DER DECKER in 1864 een expeditie
naar Oost-Afrika ondernam, bood BRENNER zich
aan tot deelneming a. d. tocht. Hij onderzocht
met 't reisgezelschap op d. stoomboot „Weir
d. kust en d. daar uitloopende rivieren, maar op
26 Sept. 1865, bij d. stad Berdera, werd 't vaartuig door d. inboorlingen overvallen, geplunderd, en baron VON DER DECKEN en d. arts LINK
werden vermoord. Als door een wonder ontkwam BRENNER met eenige lotgenooten in een
sloop a. d. moord. Toen hij in Duitschland terugkwam, word hem door d. familie v. d. Baron
opgedragen nog eons naar d. plaats des ongeluks terug to keeren, om zekerheid to erlangen over diens lot. Hij doorkruiste tot dat
doel in 1866 en '67 't kustgebied v. Zanzibar
on was d. eerste, die 't Zuidelijk Gallaland in
kaart bracht. Nauwelijks in Duitschland teruggekeerd, aanvaardde hij volgens opdracht
v. eenige handelshuizen een derde reis n.
Zanzibar. Hij werd Oostenr. consul to Aden
on daarna to Zanzibar, waar hij 22 Mrt.
1874 overl.
Brenner heat een der Tyroler-Alpen v.
2000 M. hoogte, t. Z. v. Innsbruck. Een bergpas voert v. daar naar Italie. In 1867 is hier
een spoorweg gebouwd, die met versch. omwegen door 27 tunnels gaat on v. groot belang is, omdat daardoor een verbinding bestaat v. N.-Duitschland tot Z.-Italie.
Brenno (Blegno) heat een tak v. d. Ticino
in 't Zwits. kanton Tessino. Zij ontspringt op
d. Luckmanier en stroomt zuidwaarts door
een schilderachtig dal met heerlijk geboomte
en na eon loop v. 20 KM. bij Biasca in d. Ticino.
Zij heeft gedurende dozen weg een verval v.
bijna 600 M. In 1512 wend 't dal door een geweldige bergstorting afgesloten, zoodat d.
Brenno in een meer veranderde, dat zich
twee jaar later door d. puindam een nieuwen
weg naar d. Ticino baande.
Brennus, veldheer der Semnonen, een
Gallische volksstam, drong op 't eind der 4e
eeuw v. Chr. veroverend in Italie over d. Po,
verbreidde daar dood en schrik, sloeg d. Romeinen bij d. Allia (390 v. C.), drong door tot Rome,
nam d. stad on gaf die a. zijn yolk ter plundering over. Door d. hardnekkige verdediging
v. 't Kapitool door MANLIUS opgehouden, zond
hij een deel zijner benden vooruit, om Ardea
to belegeren. Dit yolk werd echter daar door
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Camillus, die a. 't hoofd der burgers des
nachts een uitval deed, overvallen. Hij richtte
onder d. door hunne overwinningen zorgeloos
geworden Garners een vreeselijke slachting
aan en trok, toen d. moed der Romeinen
daardoor weder opgewekt was, met zijn
macht, die gedurende d. tocht aanhoudend
versterkt ward, op Rome aan, dwong Brennus
tot d. aftocht en ontzette alzoo 't Kapitool,
dat reeds voor geld d. vrede had willen
koopen. Dit verhaal is hier zeer verkort vermeld, omdat 't d. toots der historische critiek
niet kan doorstaan. 't Behoort tot 't gebied
der overleveringen. Als 't waar is, zijn bij d.
plundering v. Rome d. houten borden vernield, waarop d. annalen geschreven waren.
Brennus, veldheer der Gallia's, omstr.
300 v. O., deed een inval in Macedonia, versloeg Sosisthenes, vial vervolgens in Griekenland, trok op Delphi aan, met 't voornemen d. tempel to plunderen; doch volg. 't
Grieksch bericht stak er plotseling een vreeselijke storm op, vergezeld v. aardbeving,
zoodat d. Gallia's, die meenden, dat dit eon
teeken was v. d. toorn der goden, in verwarring geraakten en door d. Grieken verslagen
werden. Brennus kwam daarbtj om met een
groot deel v. zijn yolk.
Brenta (d. Mediacus Major der Romeinen)
is een Ital. rivier, ontspringt uit twee meertjes niet ver v. Trento in Tyrol, loopt in een
Zuidelijke richting door Lombardij6, vereenigt
zich nabij Padua met d. Bachiglione, loopt
dan oostwaarts on vloeit met twee armen,
bij Veneti6 en bij Ohioggia, in d. Adriatische
zee. d. Bedding v. d. Brenta is in 't begin
der 18e eeuw door d. Venetianen verlegd om
't verzanden der lagunen to stuiten; later is
er een kanaal tuss. Padua en Veneti6 gegraven, Naviglio di Brenta morta geheeten, zoodat
d. eigenlijke Brenta nuova v. weinig belang
voor d. scheepvaart is. d. Oevers zijn vlak,
doch zeer schoon ; men vindt er veel villa's,
prachtige lusthoven en zoogen. casini der
aanzienlijke Venetianen, waarvan afbeeldingen voorkomen in een plaatwerk, in 1750 to
Veneti6 uitgeg. onder d. titel „Delizie della
Brenta".
Brentano (Dommicus v.), geb. in 1740 to
Rappersweil a. 't moor v. Zurich en overl. to
Gebratshofen bij Kempten in Juni 1797, studeerde in d. godgeleerdheid to Milaan, was
een tijd lang huis-geestelijke v. d. graaf Truchsets-Wurzach, ward vervolgens hofkapelaan
en bracht d. laatste drie jaar zijns levens als
leeraar to Gebratshofen door. Wij bezitten v.
hem eenige geschriften, die belangrijk zijn
voor d. kennis v. zijn tijd, o. a. „Das Majestatsrecht, die Bisschofe zu ernennen" (Frankf.
u. Leipz. 1784); „Katechetischen Unterricht
fiber die Frage : wie verhalt sich die bisschofliche Macht zur papstlichen?" (Kempten, 1787)
en een vertaling v. 't geschrift v. d. abt Vertot „Ueber den Ursprung der weltlichen Macht
der Papste" (1781). Zijn hoofdwerk echter,
waardoor hij zich verdienstelijk heeft gemaakt,
is d. overzetting v. 't Nieuwe Testament;
doze overzetting verscheen in 1790 en '91 to
Kempten en in 1799 was reeds een 3e druk
noodig. In d. overzetting v. 't Oude Testament ward hij door d. dood verhinderd, zoodat hij slechts d. vijf boeken v. Mozes voltooid heeft.
Brentano (cLEmErTs), geb. in 1777 to Frankfort a. d. Main en overl. to Aschaffenburg,
28 Juni 1842, studeerde to Jena, woonde daarna
in verschillende groote steden v. Duitschland
en huwde in 1804 met SOPHIA SCHUBART, die
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beroemd was door hare gedichten on romans,
met dichterlijken gloed on levendige fantasie
geschreven, zooals: „Gedichte" (2 dln, Berlijn,
1800—'02) ; „Kalathiskos" (2 dln, Berlijn 1801—'02)
en „Amanda und Eduard" (2 din, Frankfort,
1803). Na haar dood (31 Jan. 1806) volgde BRENTANO weder zijn vorige leefwijs tot in 1818,
toen hij, afkeerig v. d. maatschappelUken
omgang, een klooster to Dulmen bij Munster
tot zijn verblijf koos. d. Laatste jaren zijns
levens echter woonde hij meerendeels to Regensburg, Miinchen en in zijn geboorteplaats.
Zijn eerste gedichten gaf hij uit onder d. schijnnaam MARIN, o. a. „Satiren und po6tische
Spiele" (Leipzig, 1800); „Gudwi, odor das steinerne Bild der Mutter" (2 dln, Frankfort, 1801);
„Die lustigen Musikanten" (Frankfort, 1803)
en „Die Grundung Prags" (Pest, 1816). Voor
een zijner baste werken wordt gehouden:
„Geschichte vom braven Kaspar und dem
scht5nen Annerl", waarvan in 1851 een tweede
druk to Berlijn verscheen. Eenige zijner werken, zooals: „Die Philister vor, in und nach
der Geschichte" (Berlin, 1811) en „SchneeglOckchen" (Hamburg, 1819) komen niet meer
voor; men zegt, dat daze door d. schrijver
opgekocht en vernietigd zijn. Zijn laatste werk,
getiteld : „Gokel, Hinkel und Gakeleia" (Frankfort, 1838) bevat een gelukkige satire op d.
richting des tijds. GezamenlUk met zijn schoonbrooder Achim von Arnim gaf hij v. 1806 t.
1808 onder d. titel „Des Knaben Wunderhorn"
Duitsche volksliederen uit, die drie deelen
uitmaken, zeer gezocht zijn en waarvan in
1819 d. tweede druk verscheen.
Brentano (LoRENz), geb. in 1810 to Mannheim, studeerde to Heidelberg in d. rechten
en ward advocaat, maar mengde zich in d.
staatkundige woelingen in Baden v. 1847 t, '49.
Hij had teen grooten invloed, ried in d. Nationale vergadering to Frankfort tot revolutionaire maatregelen en regeerde a. 't hoofd v.
't revolutionair bewind een tijd lang geheel
Baden. Door zijn partijgenooten miskend en
als een verrader beschouwd, week hij uit
naar Zwitserland en, ook daar verdreven, naar
Amerika, waar hij in Chicago tot groot aanzien kwam en vertegenwoordiger v. Illinois
in 't Congres ward.
Brentano (FRANZ), geb. in 1838 bij Boppard, studeerde to Milnchen, Berlijn on Wilrzburg in d. wijsbegeerte, ward in laatstgen.
stad hoogl. in die wetenschap en in 1874 to
Weenen. Hij schreef: „Veber die mannigfache
Bedeutung des Soienden nach Aristoteles"
(1862); „Psychologie des Aristoteles" (1867) on
„Psychologie vom empirischen standpunkt"
(1874).
Brentano (LILT()) heette eigenl. LUDWIG
JOSEPH B. en ward 18 Dec. 1844 to Aschaffenburg geb. Hij studeerde to Dublin on a. versch.
Duitsche universiteiten, beoefende inzonderheid d. staatswetenschappen on deed daartoe
een refs n. Engeland, waar htj hoofdzakelijk
't arbeidersvraagstuk bestudeerde. Hij word
hoogl. in d. staatswetenschappen v. 1872 t. '82
to Breslau en v. 1882 t. '88 to Straatsburg. Zijn
belangrijkste geschriften zijn: „Die Arbeitergilden der Gegenwart" (1871); „Das Arbeitsverhaltnisz gemasz dem heutigen Reclit"
(1877); „Der Arbeiter-versicherungszwang"
(1881) en „Die gewerbliche Arbeiterfrage"
(1882). BRENTANO kan als d. leider en woordvoerder der zoogen. Katheder-socialisten beschouwd worden; al zijn schriften zijn scherpzinnig en degelijk. d. Invoering v. d. arbeidswetten in Elzas-Lotharingen is zijn werk.
Brenz (JOHANN), geb. 24 Juli 1499 to Well
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in Zwaben en overl. 11 Sept. 1570, was een
der tverigste kerkhervormers. Hij werd in
1522 predikant to Zwabisch-Hall on in 1552
proost to Stuttgart. Hij nam trouw deal a. d.
twistgesprekken over d. geloofsleer, verzette
zich krachtig tegen 't Interim v. Karel V, was
d. opsteller v. 't „Syngramma Suevicum" on
heeft eenige godgel. werken geschreven, die
to Amsterdam uitgeg. zijn.
Brenzius (SAM. FRED.), een Duitsche Jood,
die in 1614 Christen werd, gaf to Neurenberg een boek in 't licht, waarin hij d. redenen v. zijn overgang vermeldde en zich
inspande, om d. godsdienst, dien hij verlaten
had, in een hatelijk licht to stellen. Salmon
Zebi, een geleerde Jood, wederlegde dit geschrift in zijn Joodsch Theriakel". Beide
werken zijn in 1681 to Neurenberg uit 't Hoogd.
in 't Latijn vertaald, waarbij J. Wulfor aantt.
on een klein geschrift voegde, dat I. Viva
vroeger to Amsterdam in 't licht had gegeven,
onder d. titel: „Vindex Sanguinis, hoc est
Vindiciae secundurn veritatem, quibus Judaei
ab infanticidiis et victims humans contra J.
Geusium (J. Geusius, een Friesch godgel. on
geneesheer, gaf in 1675 to Groningen een boek
in 't licht, dat hij „Victimae humanae" betitel de) vindicantur."
Brera is d. naam, waaronder to Milaan 't
„Palazzo reale delle scienze ed arti" bekend
is. 't Was voorheen een college der Jezdieten.
Thans wordt beneden in 't gebouw onderwijs
in kunst en wetenschap gegeven en zijn d.
bovenvertrekken tot museum en bibliotheek
ingericht en voor ieder toegankelijk. Er zijn
kostbare incunabelen on manuscripten en 13
zalen met schilderijen v. d. beroemdste Ital.
meesters.
Brera (VALERIANE LUDOVICO), geb. in 1772
to Pavia en overl. to Venetia, 4 Oct. 1840,
was een verdienstelijk geneesheer on hoogleeraar. directeur v. 't hospitaal to Veneti8,
hoogl. to Pavia on later to Padua. Hij was d.
schrijver v. d. „Lezioni medico-pratiche", die
in 1802 't eerst verschenen on meermalen
uitgeg. en vertaald zijn, verder v. „Opuscula
selecta" (10 din, 1797-1811); „Annotazioni
medico-pratiche" (2 din, 1798) en „Antologia
medica" (1834).
.73res, Zie Belegering.
Bres (Gumo DE), in 't begin der 16e eeuw
to Bergen in Henegouwen geb., beoefende 't
glasschilderen, maar omhelsde met geestdrift
d. Hervormde leer on besteedde al zijn kracht
orn bloedverwanten, vrienden en landgenooten
op to wekken tot 't lezen v. d. Bijbel en tot een
vromen levenswandel. Gedurende eon verblijf
in Engeland, waarheen hij wegens geloofsvervolging geweken was, nam zijn bijbelkennis
on geloofsijver nog toe, zoodat hij naar Vlaanderen terugkeerde en to Rijsel on Gent predikte. Hij schreef toen een boek tegen d.
Wederdoopers, een tweed° werk, getiteld
„Staf des geloofs" en, na een reis naar Lausanne en GenOve, in 1559, d. „Nederlandsche
geloofsbelijdenis", die in d. Gereformeerde
kerkboeken achter d. Psalmen is geplaatst.
Na, om d. vervolging to ontgaan en zijn leer
to verbreiden, herhaaldelijk zijn woonplaats
verwisseld to hebben, vestigde hij zich to
Valenciennes, waar d. Hervormden twee kerken hadden. Na d. beeldenstorm, belegerde
NOIRCARMES, stadhouder v. Henegouwen, Valenciennes, nam d. stad stormenderhand in,
kreeg GUIDO DE BRES in handen, on liet d.
reformator op 31 Mei 1567 door ophanging
ter dood brengen.
Dreschet (GILBERT), een beroemd Fransch
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chirurgijn en hoogleeraar in d. ontleedkunde
to Partjs, werd geb. in 1783 to Clermont-Ferrand on overl. to Parijs 10 Mei 1845. Hij heeft
zich vooral door zijn onderzoekingen en geschriften over physiologie en vergelijkende
ontleedkunde onderscheiden, meer bijzonder
nog door zijn onderzoekingen over d. vergelijkende ontleedkunde v. 't oor.
Brescia is een Ital. prow. in Lombardi8
met een hoofdst. v. denzelfden naam. d. Prov.
is 77 vk. geogr. mtjl groot, heeft 472 000 inw.
en is omringd door Tyrol, Verona, Mantua,
Cremona on Bergamo. 't Noorderdeel is bergachtig, 't zuiden vlak; d. rivieren Oglio, Melia
en Chiese vloeien er door en maken d. bodem
vruchtbaar, 'tgeen, gevoegd btj 't zacht klimaat
en d. schoone natuurtafereelen, dit gewest tot
eon benijdenswaardig oord maakt. Er wordt
ijzer on albast gedolven, van, olijven en citroenen gewonnen, linnen, zijde en papier vervaardigd. d. Stad Brescia ligt a. d. voet der
Alpen, a. d. spoorw. v. Milaan n. Veneti8
met een zijtak n. Pavia; d. Melia stroomt
door d. stad en verhoogt d. schoonheid der
ligging. Er zijn 60 000 inw., die hoofdzakelijk
bestaan v. d. uitvoer der producten v. 't land
en v. fabrieksnijverheid; vooral d. wapenfabrieken zijn vermaard. d. Stad is regelmatig
gebouwd en heeft veel merkwaardigheden en
herinneringen a. d. Rom. tijd, o. a. d. „Falcone
de Lombardia", een kasteel op een hooge rots;
d. Dom met een schoonen koepel; „La Rotonda", een kerk uit d. 7e eeuw met een bezienswaardigen krypt; d. Afra-kerk met kostbare schilderijen; „La Loggia", uit d. overbltjfselen v. een Vulcanus-tempel gebouwd; d.
Torre del orologio"; 't bisschoppelijk paleis;
t „Museo patri'', eigenlijk een marmeren
tempel, a. Hercules gewijd, waarin thans Rom.
oudheden bewaard worden; d. „Galleria Tosi",
waar in tien zalen een keurige kunstverzaraeling is gerangschikt; een groot aantal fonteinen en veel instellingen voor wetenschap
en kunst. Brescia bestond reeds, voordat d.
Romeinen Gallia Cis-alpina. veroverden ; 't
heette onder hunne heerschappij Brixia, word
door Attila erg geteisterd, Teed in d. middeleeuwen veel door d. pogingen v. d. Duitsche
keizers om in Italic to heerschen en werd in
1849 na d. nederlaag bij Novara door d. Oostenrijksche generaal Haynau belegerd on uit
't kasteel gebombardeerd, waarna 't bij d.
overgave nog zes millioen lire (francs) moest
betalen. ARNOLD V. BRESCIA (Zie ARNOLD) was
in daze stad geb.
Bresciani (ANToNio), geb. in 1793 to Ala
in Ital. Tyrol, trad in d. geestelijken stand,
studeerde to Verona en werd daar hoogleeraar.
Hij vertoefde echter veel to Rome, trad in d.
orde der Jezuleten en werd a. 't hoofd gesteld
v. 't Collegium de Propaganda. Hij deed ook
versch. reizen in d. naburige gewesten en
beschreef die in zijn bevallige„Lettere descrittive”. Behalve vole letterk. bijdragen in
d. „Civilta Cattolica" schreef hij: „Ammonimenti di Tionide" (ruim 30 maal herdrukt);
co" della Sardegna"; „Lettere sul Tirolo
Tedes
Tedesco"
en nog eenige beschrijvingen, die
alle door zuiveren on schoonen stijl uitmunten. Hij overl. in 1862.
Breskens is een gemeente met 1500 inw
op 't vasteland v. Zeeland, a. d. linkeroever
v. d. Wester-Schelde tegenover Vlissingen,
en was voorheen een heerlijkheid op 't toen
zoogen. eiland Cadzand. Uit een krijgskundig
oogpunt is Breskens v. groot gewicht, wiji
't door d. gunstige ligging d. voor Vlissingen
gestationeerde scheepsmacht kan dekken on
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tevens krachtdadig tot d. kustverdediging v.
't wasteland v. Zeeland kan medewerken. Er
is echter slechts een verdedigingswerk overgebleven, 't Havenfort geheeten.
Breslau is een district met hoofdst. v.
denzelfden naam in d. Pruis. prov.
248 vk. geogr. mijl groot, met ruim anderhalf
millioen bew. d. Stad Breslau, d. tweede v. 't
koninkrijk en d. hoofdst. v. geheel Silezi6,
telt 300 000 inw. en ligt op 51.6' N.B. a. beide
zijden v. d. bevaarbaren Oder en a. een kruispunt v. spoorwegen. d. Stad drijft een aanzienlijken handel, vooral in wol; op d. wolmarkt wordt jaarlijks gemiddeld voor 18
millioen gulden omgezet. Ook 't aantal fabrieken is groot, inzonderheid die v. verfstoffen, piano's, likeuren en suiker. In d. oude
stad zijn d. straten veelal nauw en bochtig,
in d. voorsteden breed en recht. Er zijn versch.
pleinen, op welke standbeelden en monumenten prijken. Er zijn 20 R.-Kath., 10 Prot. kerken
en 11 synagogen, waaronder d. laatst gebouwde, met een hoogen koepel en twee torens,
tot d. schoonste gebouwen der shad behoort.
Ook d. Prot. s. Elizabethskerk is zeer schoon
en heeft een hoogen toren, een beroemd orgel
en glasschilderingen. Verder vindt men er
vijf spoorwegstations, een muntgebouw, een
zoOlogischen tuin, Belvedere, schouwburg, 't
Triniteits-hospitaal en andere ziekenhuizen,
een universiteit met 120 leeraren, 1500 studenten, boekerij v. 400 000 deelen, sterrewacht,
botanischen tuin en musea v. nat. hist. Op 't
Raadhuis is nog een stedelijke bibliotheek met
200 000 boeken. 't Aantal inrichtingen voor
onderwijs v. allerlei aard is zeer groot. Breslau
of Wratislaw word 978 gesticht door hertog
Miecislaus. 't Bleef in d. Dertigjarigen oorlog
ongedeerd, maar was in d. Oostenr. Successieoorlog een brandpunt v. d. strijd, tot Frederik II v. Pruisen d. stad voor goad a. zijn
rift hechtte. d. Snelle ontwikkeling v. Breslau
dagteekent v. d. 19e eeuw; voor 1800 had 't
nog geen 50 000 inw.
Bresnier (LOUIS JACQ.), geb. 11 Apr. 1814
to Montargis, legde zich toe op d. Oostersche
talon on ward hoogl. in 't Arabisch te Algiers,
waar 14 30 jaar arbeidde en 21 Juni 1869 overt.
Hij schreef „fours pratique et theorique de
la langue arabe" (2e dr. 1855); „Grammaire
arabe Olementaire" (1866); „Anthologie arabe"
(1853); „Chrestomathie arabe" (2e dr. 1857) on
„Principes Olementaires de la langue arabe"
(1867).
Brest is een versterkte stad en zeehaven
in 't depart. du Finisterre a. d. mond der riv.
Penfild. 't Getal inw. bedraagt 65 000. d. Haven
is een der beste v. Europa en d. eerste militaire haven v. Frankrijk. Voor d. stad is een
schoone uitgestrekte baai, die een veilige
reede aanbiedt en waarvan d. ingang (d. Goulet, 1600 M. breed) door zware batterijen verdedigd wordt. d. Havenwerken, timmerwerven, arsenalen en magazijnen zijn door RICHELIEU en COLBERT aangelegd, d. vestingwerken
door VAUBAN. Als handelshaven is Brest v.
minder belang, ofschoon zij hiertoe zeer geschikt is en er naar gestreefd wordt haar er
toe in te richten wegens d. aanmerkelijken
afstand, die Havre v. Nantes scheidt. Een
groot deel der inw. leeft v. d. visscherij, vooral
v. kabeljauw, ansjovis, makreel en ook v.
walvisschen.
Brest of .Berestow, in 't Poolsch BrzeseLitewski, is een arrond.-hoofdst. in 't Russ. gouYernement Grodno, ligt a. d. Boeg, heeft 55 000
inw. on is een belangrijk middelpunt v. 't
Russ. spoorwegverkeer. Van hier gaan ba-
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nen n. Moskon, Warschau en Kiew. Er is veal
handel on nijverheid en krijgsvoorraad voor
ruim 20 000 soldaten.
Brester (JAN), geb. 7 Mei 1806 te Amsterdam, trad in d. koopmansstand, maar was
tevens een gelukkig beoefenaar der dichtkunst.
Hij had sane fijne opmerkingsgave en losse
gemakkelijke versificatie, dikwijls in d. trant
v. CATS. 't Meest bleak zijn talent in zijn
zoogen. „IJsstukjes". HU was lid v. 't hoofdbestuur der Maats. t. Nut v. 't Alg. Zijn
„Verspreide on nagelaten gedichten" zijn na
zijn dood (4 Nov. 1862) uitgegeven.
Breszlau (HARRY), geb. 22 Mrt. 1848 to
Hunnenberg, studeerde to Gottingen en to
Berlijn on ward in laatstgen. stad hoogl. in
d. geschiedkunde. Behalve vertalingen, brochures en bijdragen gaf hij in 't licht: „Die
Kanzlei Kaiser Konrads II" (1869); Wiponis
Gesta Chuonradi II" (1878); „Jahrbilcher des
deuts. Reichs unter Konrad II" (1879); „Urkunden der salischen Kaiser" (1881) en „Die
Kassettenbriefe v. Maria Stuart" (1882).
Bretagne is een schiereiland, 't westelijkste deel v. Frankrijk, vOOr d. omwenteling
v. 1789 een der zestien provincien, waarin dit
rijk toen verdeeld was, grenzende t. 0. a.
Normandio, Maine, Anjou on Poitou on overtgens door d. zee bespoeld ; thans is 't verdeeld in
vijf departementen: Ille-et-Vilaine, COtes-duNord, Finisterre, Morbihan on Loire-inferieure,
in 't geheel 620 vk. geogr. mijI groot. Voorname steden zijn: Nantes, Rennes, Quimper
on langs d. kust v. 't N. af: s. Maio, s. Brienne,
Morlaix, Brest, l'Orient on Vannes. Van Brest
n. Nantes is een kanaal gegraven. d. Loire
stroomt door een klein deel v. Z.-Bretagne;
voorts vindt men er kleinere rivieren, als: d.
Vilaine, Blavet en Aulne, on versch. kanalen.
d. Grond is meer heuvelig dan bergachtig;
d. hoogste toppen verheffen zich 320 M. boven
d. oppervlakte der zee ; er zijn uitgestrekte
hoiden en onbebouwde streken, 'tgeen, gevoegd
bij d. nevelachtige luchtsgesteldheid on d. veal
voorkomenden hevigen wind, a. 't land een
woest aanzicht geeft. d. Kusten zijn diep ingesneden, met steile klippen omgord, waarop
vaak een hevige branding staat.
Bretagne heette bij d. Romeinen Armorica;
d. bewoners waren Kelton en Kimbren, waar
van men nog sporen aantreft in 't Bas-Breton,
d.landtaal v. Neder-Bretagne, en in d. gedenkteekenen der DruIden; zij werden door koningen geregeerd, v. wier geschiedenis ons nagenoeg niets bekend is. Omstr. 60 j. v. Chr. ward
't een Romeinsch wingewest. In 't midden
der 5e eeuw, toen een deel der Britten, door
d. Angel-Saksen uit Brittanni6 verdreven, zich
daar nederzetten, kornt 't land voor onder d.
namen Britannia Minor (niet dat der Romeinen,
waardoor Ierland wordt aangeduid), Britannia
cismarina en eindelijk Bretagne. Daze Britten
werden door d. Franken onderworpen, doch
maakten zich later weder onafhankelijk onder
hertogen en graven. Dit duurde tot 1491, toen
Anna, erfdochter v. hertog Francois II v.
Bretagne, eerst met Karel VIII en na diens
dood met Lodewijk XII huwde, waardoor
Bretagne a. d. Fransche kroon gehecht word
en sedert een deel v. Frankrijk heeft uitgemaakt. d. Bevolking is zwaarmoedig, achterhoudend, hartstochtelijk, trotsch op d. voorouders, innig gehecht a. d. R.-Kath. godsdienst
en d. nude instellingen, d. Bretons zijn kloeke
zeelieden, stoutmoedige visschers on goede
soldaten.
13retesse zegt men in d. wapenkunde v.
een fasce of bancle, wanneer doze a. d. boven-
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zijde v. kanteelingen voorzien is; bretesse
double, als beide Alden gekanteeld zijn en d.
kanteelingen loodrecht tegenover elk. staan;
bretessd et contrebretessd, als d. bretesse of kanteeling boven staat over 't open yak tuns.
twee bretesses beneden. 't Huts Arkel voerde:
d'argent a 2 fasces bretesse'es et contrebretesse'es
de gueules; Ter Leede, v. denzelfden stam:
d'or a 2 fasces bretesse'es et contrebretesse'es de
gueules; Dalem de gueules a 2 fasces bret. et
contrebret. d'argent; Zeventer: d'or a 2 fasces
bret. et contrebr. de sable.
Breteuil (LOUIS AUG. TONNELIER DE), geb.

in 1733 to Preuilly in Touraine, trad in d.
krijgsdienst, maar verwierf door hofkuiperij
een gezantschapspost on was sedert ambassadeur in versch. landen v. Europa, ook in ons
vaderland. Hij werkte o. a. ook made a. d.
eerste dealing v. Polen. Later werd hij minister v. Lodewijk XVI on trachtte hij d.
volksgunst to winnen door kleine verbeteringen in 't gevangenis- en armwezen, maar, omijl
hij betrokken was in d. beruchte geschiedenis v.
't „Halssnoer der Koningin," moest hij aftreden. Bij 't wooden der Revolutie ried hij d.
Koning, zich a. 't lager toe to vertrouwen;
Lodewijic XVI weigerde dit on BRETEUIL week
uit naar Zwitserland. her onderhandelde hij
met 's Konings toestemming over d. herstelling v. 't koninklijk gezag in Frankrijk. Door
d. ver om zich grijpende Omwenteling bestookt, vluchtte hij naar Hamburg. In 1802
mocht hij in Frankrijk terugkeeren on verwierf hij zelfs een pensioen. Hij overl. to Parijs, 2 Nov. 1807.
Bret _Haile (FRANCIS), geb. in 1839 to
Albany in d. N.-Amer. staat New-York, ging
in 1854 naar California, was daar landmeter,
onderwijzer, letterzetter, redigeerde The Californian", werd secretaris v. d. Munt to s.
Francisco, gaf sedert 1868 „The Overland
Monthly" uit on werd leeraar in d. letterkunde
a. d. Hoogeschool to s. Francisco, maar legde
in 1871 al zijne betrekkingen neder om naar
New-York te gaan en zich geheel a. 't schrijvon zijner levendige, boeiende, vaak fantastische verhalen to wijden. Hij had toen reeds
veel geschreven, o. a. ook gedichten „Plain
language from truthful James" (1871) en nu
volgde een lange reeks romantische tafereelen,
die gretig gelezen, dikwijls herdrukt en in
versch. talen (ook in d. onze) overgezet zijn,
zooals:„Episode of Fiddletown"; Luck of
Roaring Camp"; „Gabriel Coursy”; „Two men
of Sandy"; „The Out-lasts of Poker Flat" en
„Wild Darrie". Sedert 1881 is BRET HARTS
Amer. consul to Glasgow en bezorgde hij een
uitg. zijner werken in 5 din to Londen; maar
daarna zijn nog versch. „Novels" v. hem verschenen.
Breton (RAimorm), Dominicaner monnik,
geb. to Beaune in 't depart. COte-d'or, in 1609,
overl. in 1679, vertoefde v. 1635 t. '55 als zendeling in Amerika on vervaardigde na zijn
terugkomst in Frankrijk een Caraibisch woordenboek, met historische aantt. tot opheldering
.daarvan, dat in 1665 to Auxerre uitgegeven is.
Breton (JULES AD.), geb. 1 Mei 1827 to
•ourrieres, in 't Fr. depart. Pas-de-Calais, ontwikkelde zich tot een verdienstelijk genreschilder, inzonderheid v. landeljjke tafereelen
nit Fransch-Vlaanderen, die op d. tentoonstellingen veel lof on spoedig troopers venden.
In 't Luxemburg is zijn „Zegenspreker over
d. velden" opgenomen. Verger worden geroemd
zijn „Wiedsters" (1861); „Wijnoogst" (1862);
„Maaisters" (1865); „Een maaier, zijn zeis schen
rend" (1867); „Arenleesters"; „A.vond" on „s.

BRE.

Jans-feest". In 1875 verscheen v. hem een
dichtbundel ,,Les champs et la mer".
.Breton de los lierreros (MANoL), geb.
19 Dec. 1800 to Quel in d. Spaans. prov. Logrono, was als vrijwilliger in krijgsdienst v.
1814 t. 1822 en daarna in staatsbetrekking,
maar zijn vrijzinnige gevoelens weerhielden
zijn bevordering. Tot 1848 was hij bibliotheearls bij d. Nationale boekerij to Madrid. Hij
schreef een groot aantal tooneelwerken en
gedichten, waarvan v. 1850 t. '52 een verzamelde uitg. in 5 din verscheen. Hiervan worden inzonderheid d. hekeldichten geprezen.
Hij overl. to Madrid, 13 Nov. 1873.
Bretschneider (HEINR. GOTTFR. V.), geb.
6 Mrt 1739 to Gera, trad in Pruis. krijgsdienst
en onderscheidde zich in d. zevenjarigen oorlog
in d. slag bij Kollin (18 Jan. 1757) en werd
tot ritmeester bevorderd, maar raakte in
Fransche gevangenschap tot d. vrede to Hubertsburg. Sedert was hij in dienst v. Fransche
on Engelsche aanzienlijke personen, tot hij te
Coblenz in betrekking kwam bij d. minister
vox HOHENFELD en van nu aan snel in rang
steeg a. 't Oostenrijksche Hof. Hij wist zich
in zuik een mate 't vertrouwen v. keizer
JOZEF II to verwerven, dat daze met hem
zijn vaak onbesuisde hervormingsplannen
ontwierp en zijne inzichten volgde. Na d.
dood V. JOZEF II was BRETSCHNEIDER universiteits-bibliothecaris, eerst to Ofen, daarna to
Lemberg, en bleef hij steeds vrijzinnige maatregelen voorstaan en d. reactie bestrijden.
Hij overl. 1 Nov. 1810 op 't kasteel Krzimitz
in Bohemen. Uit een letterkundig oogpunt
hebben zijn geschriften: „Familien-geschichten
u. Abenteuer des Junkers Ford. v. Thun" en
„Wailers Leben u. Sitten" niet veel waarde,
maar voor d. kennis v. zijn tijd zijn d. uit
zijn handschriften bijeengebrachte en in 1816
uitgeg. „Vermischte Nachrichten" een belangrijke bijdrage.
Bretschneider (KARL GOTTL.), geb. 11 Febr.
1776 to Gersdorf, studeerde in d. godgeleerdheid te Leipzig, werd in 1807 leeraar to Schneeberg en klom in kerkelijke betrekking steeds
in rang, zoodat hij opper-consistoriaalraad
werd to Gotha, waar hij 22 Jan. 1848 overl.
Hij was met liver d. rationalistische richting
toegedaan en oefende door an positie en
door zijn schriften grooten invloed op zijn
tijd- en landgenooten. Behalve een groot
aantal vlugschriften, in bevattelijken stijl
godsd. en staatk. onderwerpen behandelend,
en leerredenen, gaf hij in 't Licht: „Lexikon
manuale graeco-latinum in libros N.-Testamenti" (3e dr. 1840); „Probabilia de evangelii
et epistolarum Johannis apostoli indole et
origine" (1820); „Entwicklung aller in der
Dogmatik vorkommenden Begriffe" (4e dr.
1841); ,Handbuch der Dogmatik der evang.
Kirche" (4e dr. 1838) on „Lehrbuch der
Een belangrijken dienst a. d. theol.
wetenschap heeft hij bewezen door de uitg.
't
„Corpus
Reformatorum" (15 dln, 1835—'48).
v.
Breugel (JAN FESTUS v.), geb. in 1707 te
's Hertogenbosch, studeerde in d. rechten en
vestigde zich to 's Gravenhage, verwierf zich
daar 't algemeen vertrouwen en werd door
d. Algemeene Staten tot 's Lands-advocaat
benoemd. Na d. dood v. d. stadhouder Willem
IV in 1751 werd hij door d. Gouvernante,
prinses Anna, tot haar bijzonderen raadsman
benoemd. Hij overl. in 1763. Van hem is 't
weinig voorkomende werk „'t Hooge Gerechtshof v. Holland, mitsgaders Brabant en Vlaanderen, den Huize v. Bourgondie toegekend"
(Delft, 1740).
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Breugel (KASPER v.), geb. 11 Dirt 1752 to
's Gravenhage, een zoon v. d. voorg., studeerde
to Utrecht in d. rechten on word secretaris
v. 's Hertogenbosch. Later ward hij ontvanger
der belastingen in een deel der Meierij v. Den
Bosch on kwam hij tot inzicht v. d. gebrekkige
wijs, waarop 't belastingstelsel was ingericht,
waarom hij een Memorie opstelde tot herziening daarvan en hem in 1790 door d. Raad
v. State een Revisie v. 's Lands lasten word
opgedragen. d. Inval der Franschen vertdelde
deze poging. Toen in 1794 Den Bosch door
Pichegru was bezet, ging hij met REPELAER
en BRANTZEN naar Parijs, om over een verdrag
to onderhandelen en d. overtocht der rivieren
door d. Franschen to voorkomen. d. Voortvarendheid v. Pichegru en d. strenge vorst,
die a. zijn leger een weg over d. rivieren
baande, maakten, dat deze handeling niet
baatte. In 1821 heeft hij „Memoires" over doze
onderhandeling uitgeg. Wijl zijn beginselen
in strijd waren met d. revolutionaire begrippen, leefde hij aanvankelijk ambteloos to
's Hertogenbosch, maar in 1804 word hij benoemd tot griffier v. 't Hof to 's Gravenhage,
in 1806 tot president der commissie voor d.
belastingen on in 1812 tot directeur der directe
belastingen. In 1819 gepensionneerd, ging hij
to Haarlem wonen, waar hij lid v. d. Gemeenteraad ward en zich met letterk. arbeid bezig
hield. Hij overl. daar 30 Mei 1833. Hij heeft
o. a. een vertaling geleverd v. 't voor dien
tijd merkwaardig geschrift over d. beteekenis
V. 't geld door G. CRAWFURD, getiteld „d. Leer
v. 't gelt.jkwaardige" (1804).
Breughel (PIETER), door Van blander BREUGEL gespeld, is onder den naam v. d. „boeren-"
of d. „ouden" Breughel bekend. Hij was d.
stamvader v. een aantal kunstenaars on in d.
baronie v. Breda to Breugel, uit boeren-ouders,
volgens eenigen in 1510, waarschijnlijker in
1530 geb. leerde d. beginselen der schilderkunst bij P. KOEK V. AALST, zette zijn studign
bij diens brooder JERONIMUS voort en ging
vervolgens naar Frankrijk on ItaliC. Na zijn
terugkomst zette hij zich to Antwerpen neder,
was er in 1551 lid v. 't s. Lukas-gild en vestigde zich later to Brussel, na d. dochter v.
zijn eersten meester gehuwd to hebben. Hij
wordt beschreven als ongemeen vroolijk in
gezelschap, kleedde zich menigmaal in boerengewaad on bezocht d. dorpen om zich met d.
manieren on gewoonten der boeren bekend
to maken. Zijn voorstellingen zijn ook meest
a. 't boeren.leven ontleend. In navolging v.
JERONIMO DE BOS (zie dat art.) schilderde hij
spokerijen on evenals doze comische tooneelen
bij ernstige onderwerpen. Dat hij ernstig kon
zijn. bewijzen zijn „Kruisdraging" en „Verzoeking v. d. Heiland". Zijn koddige .onderwerpen zijn echter 't meest gezocht. Hij wist
d. krachtige boerengestalten in hunne eigenaardige bewegingen levendig en oorspronkelijk
weder to geven; in zijn genrestukken is
dikwerf humor en vinding, maar ook onkieschheid. Zijn koloriet is soms bont en hard
en draagt niet weinig bij tot 't onrustige,
dat dikwerf zijne stukken kenmerkt. Men
vindt zijn werken in d. meeste musea: in dat
to Rotterdam „Eon dorp a. 't water"; to Antwerpen zijn „Kruisdraging"; 't Louvre bevat
twee schilderijen v. hem. To Madrid en to
Rome, in d. Ambrosiaansche bibliotheek to
Milaan, in d. Ermitage to s. Petersburg en in
versch. galerijen in Engeland ziet men zijn stukken, maar de kostbaarste in Duitschland.'t Landauer broederhuis to Neurenberg bevat „d. Bekeering v. Saul"; „d. Kindermoord" en, in eon
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landschap bij winter voorgesteld, „d.Echtbreekster"; in walk laatste stuk hij zich een voortzetter der fantastische richting v. Lukas v.
Leiden toont. d. Pinakotheek to Munchen bezits. Johannes, in een dicht bosch .predikende"; to Weenen d. galerij V. prins Lichtenstein Eon doodendans"; die to Schleissheim
o. a. I. Prediking v. Johannes d. Dooper" on
d. Verzoeking v. s. Antonius"; 't Belvedere
bezit 12 zijner schoonste werken, waaronder
„'t Gevecht v. Saul tegen d. Filistijnen" (1563);
„d. Kruisdraging" (1563); „d. Strijd tuss. d.
vasten on d. vastenavond" (1559) on „d. Bouw
v. d. toren v. Babel" (1563) uitmunten. In 't
museum to Dresden vindt men „Eon boerentwist" on „d. Berg-predikatie" ; in dat to Berlijn
„Eon twist tuss. pelgrims on bedelaars" en
een „Boeren-danspartij" v. hem. Hondius, Vorsterman, Ph. on Th. Gallo, H. Wiers, W. Ronar
e. a. hebben naar hem gegraveerd. Hij etste
zelf versch. Rijngezichten in 1553, kermissen
on dergel. voorstellingen, alle in dw. fol. on
sneed d. historie v. Ourson on Valentijn in
bout. Waarschijnlijk is hij omstr. 1600 overl.
Zijn monogram is P. B. of P. B. inv.
Zijn zonen JAN (1568 to Brussel gob., 1626
gest.) on PIETER PIETERSZ (geb. 1569, gest. la
Jan. 1625) hebben zich niet minder beroemd
gemaakt. d. Eerste, met d. bijnaam „fluweelen" .
PIETER GOEKINDT on Breughl,was inv.
schilderde eerst bloemen on vruchten, doch
na zijn reis over Keulen n. Italic ook landschappen met evenveel talent. Hij vestigde
zich to Antwerpen en word in 1597 in 't s.
Lukas-gild opgenomen, huwde met Isabella
de Jode on genoot d. algemeene achting on d.
vriendschap v. Rubens. In d. s. Joriskerk to
Antwerpen richtte men voor hem een grafteeken op, dat Rubens met zijn portret on een
grafschrift versierde. Onder d. Fransche overheersching word die kerk gesloopt, 't grafteeken vernield on 't portret verduisterd.
Rubens voedde zijn beide dochters op. Zijn
zoon JAN schilderde in d. manier zijns vadors
on was in 1629 lid v. 't s. Lukas-gild to Antwerpen. Zeker behoort JAN BREUGHEL tot d.
bekwaamste landschapschilders v. zijn tijd;
hij stoffeerde zijn werken met veal beelden,
fraai v. teekening on keurig geschilderd.
Evenals d. meeste zijner tijdgenooten dreef
hij d. dichterlijke vrijheid to ver, als hij zich
op 't gebied der geschiedenis begat. Hij stoffeerde d. schilderijen v. Van Steenwijk, d. Momper e. a. en Rubens, v. Balen, Rottenhamert
F.onJBrackevsidn.zjmet
beelden. In zijn werken ontbreekt dikwerf
houding, 't koloriet is bont, d. behandeling
zeer uitvoerig en in d. bijzonderheden vol natuurwaarheid. Zijn schilderstukken worden in
veel musea gevonden. Dat to 's-Gravenhage
bevat een zijner beste werken, dat, nit 't kabinet v. A. de la Cour to Leiden in 1766 voor
f 7350 aangekocht, „'t Paradijs" voorstelt t
warinRubesd.l 'tzwarepd
geschilderd heeft; 't Rijksmuseum to Amsterdam bevat twee landschappen on een watergezicht; dat to Rotterdam „Christus en Maria.
Magdalena in d. hof" met beelden v. FRANCHEN.
Men vindt v. zijn landschappen in d. musea
to Madrid on to Brussel, in d. Ermitage to s..
Petersburg een tiental; to Rome „'t Paradijs";
in d. Ambrosiaansche bibliotheek to Milaan
„'t Water en 't Your"; terwijl twee andere,
d. Aarde on d. Lucht" voorstellende, door d..
Franschen v. daar medegenomen on nog onder
d. zeven schilderijen v. J. BREUGHEL in 't Louvre
zijn. d. Galerij to Sanssouci bevat er verscheidone, doch d. meeste zijner werken zijn in.
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Duitschland. d. Pinakotheek to Munchen bezit
twaalf zijner schilderijen, waaronder „Een
Madonna met't Kind" V. RUBENS, door BREUGHEL
met een bloemenkrans omgeven, uitmunt;
't Museum to Berlijn zeven, waaronder „'t Paradijs"; „d. Boeren, in kikvorschen veranderd"
en „d. Smederij v. Vulkaan" uitmunten, omdat
d. boschrijke landschappen breeder behandeld
zijn dan anders. 't Museum to Dresden bevat
31 zijner schilderijen, waaronder „een Flora",
d. pendant v. d. bloemen-schilderij to Berlijn,
„d. Schepping der dieren", „d. Schepping der
vrouw" on „Een paradijs" d. schoonste zijn.
Te Weenen vindt men in d. galerij Esterhazy
„Een paradijs" on „d. Arke Noachs"; in 't
Belvedere „Een aanbidding der Koningen";
versch. in d. galerij Lichtenstein, nog meer
in die to Schleissheim. d. Galerij Schonborn
te Pommersfelden bezit een uitmuntend landschap v. dezen meester, die J. Fouquieres, P.
Gijzen en F. v. Kessel tot leerlingen had. Hij
heeft vier landschappen geetst, geteekend J.
Sadeler exc. in dw. fol. W. Hollar, Sadeler
e. a. hebben naar hem gegraveerd. Op versch.
gravuren naar hem vindt men verkeerde
namen bijy. Joann. Broueg en Joann. Breug.
Zijn broeder PIETER PIETERSZ., d. „helsche"
Breughel genoemd, bewoog zich in een geheel
andere richting. Hij schilderde branden bij
nacht, tooneelen uit d. hel en spookgestalten,
die met zulk een weelderige verbeeldingskracht voorgesteld zijn, dat men biljna zou
veronderstellen, dat deze beelden slechts in
d. fantasie v. een verbijsterde ontstaan konden; hij overtrof hierin zelfs JER. BOS (zie
Bos). Hij nam ook dikwerf „d. Verzoeking v.
s. Antonius," soms ook twisten tuss. boeren
en soldaten ten onderwerp. 't Museum te Berlijn bezit behalve een dergelijk tooneel een
Calvarieberg v. hem, waarin d. stad Jeruzalem
in een uitgestrekt landschap voorgesteld is
(gemerkt P. Breughel, 1606); 't Landauer broederhuis to Neurenberg „d. Prodiking v. Johannes in d. woestijn". d. Pinakotheek te Munchen bevat „d. Brand v. Troje" on „die v.
Sodom" v. dezen meester, dien men in 't Museum to Dresden met recht als d. helschen"
Breughel leert kennen in zijn „Proserpina,
door een menigte duivelen omringd, waarvan
er eenigen met 't pijnigen der verdoemden
bezig zijn; in d. verte ziet men een breeden
stroom tuss. hooge bergen, waarop in brand
staande burchten en gebouwen; in d. lucht
zweven allerlei spookgestalten". Men vindt
daar ook „d. Verzoeking v. s. Antonius" v.
hem; in d. galerij Esterhazy to Weenen twee
stukken, beide „d. Afdaling v. Eneas in d.
hel" voorstellende; d. galerij te Schleissheim
telt versch. zijner stukken; die v. prins Lichtenstein een dichterlijke voorstelling v. „d.
Overwinning v. d. dood", waarvan d. historische figuren in d. manier der Nederl. schilders v. d. 16e eeuw verbeeld zijn. 't Haagsche
museum bezit. zijn „Christus, d. zielen uit 't
vagevuur verlossende" waarin Rottenhamer
d. beelden schilderde. Hij had een goed koloriet on een eigenaardige losse manier, was
leerling v. P. CONINXLOO en werd in 1609 lid
v. 't s. Lukas-gild to Antwerpen. Henne heeft
veel v. zijn helsche tooneelen in koper gebracht.
Men west niet zeker, of AMBROSIIIS BREUGHEL
v. dezelfde kunstenaars-familie is. Hij was
bloemschilder en v. 1653 t. '70 directeur der
Antweipsche academie. 't Museum to Weenen bevat twee zijner bloemstukken met 't
jaartal 1609. Men houdt d. broeders ABRAHAM
(gest, to Napels in 1690) en JAN BAPTIST voor
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zijn zonen. d. Eerste wordt d. „Napelsche"
Breughel, d. andere „Meleager" genoemd; beiden schilderden bloemen, vruchten on vogels
en vertoefden in Italig, ABRAHAM had een
warm koloriet, een gemakkelijke en aangename manier. LUCA GIORDANO het veel zijner
schilderijen met vruchten en bloemen door
hem versieren. Deze BREUGHEL heeft vermoedelijk ook geRst on in hout gesneden. 't Museum to Napels bezit twee zonderlinge voorstellingen v. dezen meester. Zijn zoon KASPER
schilderde eveneens bloemen on vruchten.
Nog kent men een schilderes ANNA on een
graveur FRANS HIERONYMUS BREUGHEL, welke
laatste, naar men meent, omstr. 1665 to
Breughel geb. is on zeestukken etste. Zij zijn
geteekend F. H. Breughel.
Breuk (HENDRIK ROELOF DE), geb. 25 Sept.
1814 to Haarlem, studeerde to Leiden in d.
letteren, waarin hij (1839) tot doctor bevorderd werd. Hij wijdde zich over 't algemeen
a. 't onderwijs in d. oude talen on nieuwere
letterkunde, maar stond sedert 1843 a. 't hoofd
eener drukkerij to Leiden en werd daar om
zijn uitgebr. kennis on vele talenten bestuurslid v. talrijke instellingen, die a. zijn groote
werkkracht veel to danken hebben. In 1856
ontdekte hij, volgens zijn eigen getuigenis,
in zich d. gave voor d. vuist in dichtmaat to spreken en, na dit eerst in besloten
kring beproefd to hebben, trad hij in 1857
als improvisator op. Zoo sprak hij o. a. to
Amsterdam in dat jaar voor een zeer groot
aantal toehoorders een schoone improvisatie
uit over 't hem gegeven onderwerp ,Parijs".
't Schijnt, dat deze geestesinspanning zijn
lichaam sloopte, want hij overl. reeds 24 Sept.
1861. Zijn gedichten werden alleen voor zijn
vrienden gedrukt.
Breuk (hernia) hest een uitzakking v.
eenig ingewand door een opening in d. wand
der holte, waarin 't besloten was, in eon
andere holte of in 't omringend cel- of bindweefsel. Ook geeft men dezen naam a. d. scheiding v. d. samenhang der beenderen. Dit is
een beenbreuk (fractura ossis). d. Breuken der
ingewanden (herniae) onderscheidt men in
breuken v. d. schedelholte, v. d. borst on v.
d. onderbuik. Een hersenbreuk of breuk der
schedelholte ontstaat of door natuurlijke openingen v. d. schedel, als een aangeboren of
in d. vroege jeugd ontstaan gebrek, of na verlies v. zelfstandigheid v. d. schedel door beleediging of door vaneenwijking der naden.
Hare herkenning kan moeilijk zijn en men
zou haar met 't bloedhoofdgezwel (cephalaematomia), dat na zware verlossing soms bij pasgeborenen voorkomt, kunnen verwarren. In
later leeftijd most men hiervan sponsgezwellen op 't harde hersenvlies, die d. schedelbeenderen aantasten en van een kunnen doen
wijken, onderscheiden. d. Hersenbreuk vereischt een matige drukking en een duurzaam
sluitend verband, waardoor zij kan genezen
en in min gunstige gevallen dragelijk kan
worden gemaakt. Aan d. borstkas kan door
verlies v. zelfstandigheid in d. wand een
voordringen der long naar buiten, een uitwendige longbreuk, worden veroorzaakt. Ook
hier is na 't terugbrengen een sluitend, drukkend verband noodig. Inwendige borstbreuken
kunnen ontstaan, doordat een ingewand uit
d. buik in d. borst door 't middelrif dringt.
Dit gebrek kan wel worden vermoed, maar
't genezen ervan is buiten 't bereik der kunst.
In al deze gevallen blijft 't ingewand met d.
natuurlijke bekleedselen bedekt.
Terwijl al deze breuken, die der hersenen,
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in- en uitwendige borstbreuken tot d. zeldzaamheden behooren, zijn d. breuken v. d.
onderbuik zeer gewoon en deze worden in 't
dagelijksch leven bedoeld, als men v. een breuk
spreekt. Men onderscheidt ze naar d. openingen,
waardoor zij ontstaan, in liesbreuken, dijbreuken, navelbreuken, buikbreuken, breuken v.
't eironde gat, v. d. zitbeensuitsnijding en v.
d. bilnaad, (herniae inguinales, femorales, umbilicales, ventrales, foraminis ovalis, incisurae
ischiaticae et perinaei). d. Bennis, die men v.
d. laatste drie soorten heeft, berust bijna geheel op waarnemingen, op lijken verkregen;
zeer zelden heeft men die gedurende 't leven
gezien. d. Meest gewone zijn d. lies-, dij- en
navelbreuken. Beoordeeling en behandeling
der buikbreuken komen met die der navelbreuken overeen. leder ingewand v. d. buikholte kan in een breuk bevat zijn. Meest echter
komt in een breuk een deel der dunne ingewanden voor, vandaar d. naam ingewandsbreuk (hernia intinalis, enterocele); soms alleen
een deel v. 't net (hernia omentalis, epiplocele).
Darm en net zijn dikwijls beide in een breuk
bevat.
Een ingewandsbreuk vormt een week, min
of meer veerkrachtig gezwel, dat meestal niet
pijnlijk is en door d. onveranderde huid wordt
bedekt. Anatomisch v. buiten n. binnen onderzocht, bestaat 't uit d. uitwendige bekleedselen, dan gewoonlijk, maar niet altijd, uit 't
uitgezakte en vooruitgedreven deel v. 't buikvlies, dat men d. breukzak noemt, en eindelijk
uit 't orgaan, dat in d. breuk uitgezakt is.
Zoo lang men d. breuk terugbrengen kan,
noemt men die beweeglijk, maar, wanneer d.
opening door spanning of andere oorzaken to
nauw is geworden en d. breuk niet meer ingebracht kan worden, wordt zij licht beklemd
(hernia incarcerata), d. i. d. breuk wordt zoo
omsnoerd, dat d. omloop der vochten in haar
weefsel gestuit wordt en d. doortocht der s toffen
in haar kanaal opgeheven is. Bij eenigen duur
wordt 't beklemde deel ontstoken en 't gaat in
versterf over, zoodat bij geniis a. dadelijke, doeltreffende hulp 't leven in groot gevaar verkeert
on d. dood reeds binnen eenige uren kan
volgen. In zeldzame gevallen breekt 't gezwel
open; 't verstorven deel wordt afgestooten en
't leven kan met een drekfistel, of tegennatuurlijken aars, worden behouden. Dit laatste
gebrek is enkele keeren door een operatie
genezen.
Ingewandsbreuken zijn aangeboren of verkregen. Alles wat d. aandrang der ingewanden
tegen d. buikwanden bevordert en d. natuurlijken wederstand en samenhang vermindert,
verhoogt d. voorbeschiktheid tot breuken, die
in d. natuurlijke vorming v. d. wanden der
buikholte gelegen is. Zij wordt dus vergroot
door verslapping der buikspieren, herhaalde
en kort op elk. volgende zwangerschap, waterzucht, tillen v. lasten, paardrijden, vallen,
schreeuwen, hoesten of blazers. Zij ontstaan
plotseling of langzaam. Dikwijls worden zij
vele jaren achtereen door een goed sluitenden
breukband ingehouden, zoodat d. lijder er bijna
geen last of hinder van heeft, maar in 't
algemeen zijn zij kwellend en storen zij d.
working der ingewanden; zij belemmeren d.
vrije beweging en bedreigen door d. mogelijkheid v. beklemming 't leven. d. Behandeling moet ten doel hebben 't deel ter plaatse
terug to brengen en terug to houden, welk
laatste door een breukband (bracherium), bij
zeer jonge kinderen ook wel door inzwachtelen geschiedt. Breuken bij kinderen, op
deze wijze behandeld, genezen bijna altijd en
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ook bij jongelingen is d. genezing niet zeldzaam. Sommige breuken, die niet geheel teruggebracht kunnen worden, moeten door een
schortband (suspensoir, suspensorium) gedeeltelijk worden tegengehouden, wijl een breukband in dit geval door d. druk nadeelig kan
werken.
Een breukband bestaat uit een stalen veer,
die volkomen veerkrachtig is, met een ijzeren
plaat, 't schild, met een bol kussen, d. pop, a.
d. achterzijde, dat d. opening, waardoor d.
breuk was uitgeschoten, bedekt. d. Gedaante
v. d. band is verschillend voor d. onderscheiden soorten v. breuken, maar zoo gevormd,
dat d. veer 't lichaam a. d. zijde, waar d.
breuk is, omgeeft. Zoo d. breuk onder aanwending v. d. band is genezen, moet d. lijder
dien toch nog een jaar en soms langer dragon,
wijl een breuk licht terugkeeren kan. Bij een
beklemde breuk beproeft men eerst 't inbrengen (taxis), 'tgeen door verandering v. ligging
en door d. ontspannende en ontstekingwerende
geneeswijze, soms door d. luchtpomp, bevorderd kan worden. Zeer dikwijls zijn al deze
middelen vruchteloos en men moot tot d.
breuksnfiding (herniotomia, celotomia) overgaan.
Deze operatie is gevaarlijk en met eigenaardige bezwaren verbonden. Zij vordert nauwkeurige anatomische kennis, groote bedrevenheid en omzichtigheid, omdat men in ieder
geval onvoorziene moeilijkheden kan ontmoeten en 't beleedigen v. zenuwen en vaten
bijna altijd doodelijk is. d. Operatie bestaat
in 't doorsnijden der huid, waarna 't bindweefsel laagsgewijze verwijderd wordt, 't
openen v. d. breukzak en v. d. opening a. d.
buik, indien deze in d. beklemming deelt. Bij
zeer groote darmbreuken, die aangegroeid
zijn, wordt d. breukzak niet geopend. 't Terugbrengen der deelen ondergaat versch. wijzigingen, afhangende v. hun gesteldheid en samenhang met d. omringende weefsels. Soms geneest
d. breuksnijding 't gebrek radicaal, doordat
er zich een vast litteeken vormt, dat d. opening vernauwt en 't uitschieten voorkomt.
't Is opmerkelijk, dat d. breuksnijding hier to
lande veel gunstiger uitkomsten geeft dan
elders; d. waarschijnlijke reden hiervoor is,
dat men met d. operatie niet lang wacht,
maar gewoonlijk spoedig daartoe overgaat.
Meermalen heeft men, vooral in d. laatste
jaren, ook bij beweeglijke breuken operaties
beproefd, om d. breuken radicaal to genezen,
maar d. gevoelens hierover zijn nog niet eenstemmig geworden.
Zooals reeds gezegd is, geeft men d. naam
v. breuk ook a. d. plotselinge scheiding v. d.
samenhang der beenderen. Beenbreuken (fracturae) ontstaan door kracht v. stompe werktuigen of door botsing v. 't been of een uiteinde er van tegen harde, onbeweeglijke
voorwerpen, alzoo door verwonding, slagen,
vallen of stooten, soms alleen door overmatige samentrekking der spieren. d. Richting,
waarin d. gewelddadige oorzaak gewerkt heeft,
bepaalt ook d. richting der scheiding v. d.
samenhang v. 't been en men onderscheidt
dus dwarse, schuinsche en langwerpige beenbreuken. Beenbreuken worden eenvoudige genoemd, als 't been in zijn geheelen omvang
doorgebroken is, samengesteld, als d. breuk
gesplinterd is of met verbrijzeling v. 't been
gepaard gaat of als daarbij beleediging en verscheuring der zachte deelen voorkomt. Men
herkent een beenbreuk, bijv. na een val, a. d.
misvorming, a. d. meestal waar to nemen
verkorting, a. d. beweegbaarheid in d. samenhang, a. d. beenkraking (crepitatio), a. 't veelal
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ontstaande onvermogen 't been te bewegen
en d. hevige pijn, die een beproefde beweging veroorzaakt. Men neemt dan 't bovenste en 't onderste deel v. 't been in d. hand,
beweegt die tegen elk. en voelt en hoort
daarbij 't krakende wrijven v. d. beide stukken ('t crepiteeren). Door d. werking der spieren ondergaan d. gebroken beenderen versch.
verplaatsingen, terwijl d. zwelling, door uitgestorte stoffen veroorzaakt, d. herkenning
v. d. aard der beleediging zeer moeielijk kan
maken. Daarom is tijdige hulp v. groot gewicht en is 't wenschelijk, dat d. arts d. lijder
zoo spoedig mogelijk ziet. Bij 't transport v.
verwonden moet dus ook zooveel mogelijk
gezorgd worden, dat 't gebroken deel niet
wordt verschoven. 't Gevaar is overigens verschillend, naar d. soort en d. plaats der breuk,
naar d. leeftijd en 't gestel v. d. lijder. Gelijktijdige verwonding v. d. huid met ontblooting
v. een of meer afgebroken beenstukken vermeerdert 't gevaar, zoowel voor 't leven des
lijders, als voor 't behoud of vrije gebruik v.
't deel. Bij zwakke gestellen of voorafgegane
beenziekte kan d. geschiktheid tot hereeniging
ongenoegzaam zijn. Bij d. behandeling worden
d. beenstukken in d. natuurlijke ligging gebracht: „'t been wordt gezet", en door een gepaste plaatsing v. 't deel op kussens en door
spalken of een gips-verbancl bevestigd, waarbij
soms een herhaalde uit- en tegenrekking
kan gevorderd
(extensio et contra-extensio)
worden. Zoolang er ontsteking, zwelling of
wonden zijn, moet men geen gebruik maken
v. vast sluitende verbanden en over 't geheel
wordt dit ook bij eenvoudige breuken eerst
aangewend, wanneer d. worming v. 't beenweer (zie Beenweer) begint, dat tegen d. 7en
a 12en dag geschiedt. Bij eenvoudige breuken
gebruikt men met 't beste gevolg onbeweegbare verbanden, die met stijfsel of met gips
zijn bestreken, waardoor 't gebroken lid vast
ingesloten wordt. d. her beschreven behandeling is bijna geheel v. toepassing op d.
beenbreuken der ledematen. Bij d. breuken
v. andere beenderen is een eigenlijk verband
niet mogelijk en moet men zich meestal vergenoegen met d. deelen bij elk. te brengen
en door matige insluiting en rust v. d. naburige deelen alle verdere vaneenwijking te
voorkomen. Op deze wijze behandeld, gaan d.
meeste beenbreuken door beenweer in genezing over. In sommige beenderen, zooals d.
knieschijf, geschiedt d. vereeniging door een
fibrous weefsel, dat d. beeneinden aan elk.
hecht.
Breuk wordt in d. mineralogie en metallurgie gebezigd ter beschrijving der oppervlakten, die ontstaan, als d. samenhang v.
een mineraal of metaal door zekere kracht
verbroken is. Zoo zegt men v. mineralen, dat
d. breuk is schulpvormig, glasachtig, glad of
korrelig; v. metalen, glinsterend, dicht, kristalvormig of bladerig.
Breuk (Gewone) of gebroken getal
heet in d. rekenkunde een getal, dat een of
meer gelijke deelen v. een geheel voorstelt
en uit twee geheele getallen bestaat, waarvan
't eerste, boven een liggend streepje geplaatst,
d. teller en 't tweede, onder 't streepje geplaatst, d. noemer genoemd wordt. d. Noemer
geeft aan, in hoeveel gelijke deelen 't geheel
verdeeld is, d. teller, noevele v. die deelen
genomen zijn. (Voorbeeld: d. Rekenkunde
leert, dat een breuk kan beschouwd worden
als 't quotient v. twee getallen, v. teller en
noemer. Daarom noemt men 't quotient v.
twee breuken of v. een breuk en een geheel
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getal een samenge.stelde breuk, terwiji d. bovengen. breuken ook enkelvoudige heeten. d.
Breuken worden ook verdeeld in echte en
onechte; d. echte zijn zij, die overeenkomen
met d. voorop gestelde bepaling, waarvan
dus d. teller kleiner is dan d. noemer; d.
onechte hebben een noemer, die kleiner is
dan d. teller, en kunuen derhalve tot een
gemengd getal of tot een geheel getal herleid
worden. Een gemengd getal is d. som v. een
geheel getal en een echte breuk. is dus een
echte breuk,een onechte; 24. is een ge4 . 3 34—
zijn samengestelde
mengd getal;
4 4r
71
breuken.
In d. stelkunde is 't quotient v. twee vormen
een breuk of een gebroken vorm; d. breuk
wordt geheel genoernd ten opzichte v. een
veranderlijke grootheid, in d. teller voorkomende, en gebroken ten opzichte v. een veranderlijke grootheid, in d. noemer staande.
In 't eerste geval behoort d. breuk tot d.
rationeele of geheele vormen; in 't tweede
geval is zij irrationeel.
a
— is rationeel ten opzichte v. a, indien a
b
veranderlijk is, maar irrationeel ten opzichte
v. b, indien b veranderlijk is.
Breuk (Ketting-) of Gedurige breuk
is een breuk, wier noemer bestaat uit d. som
v. een geheel getal en een breuk, v. welke
laatste d. noemer weder d. som is v. een
geheel getal en een breuk, enz. bijv.:

5

x = 3 -I-- -ti + 1
2-{-1
7 4- enz.
en in 't algemeen:
co

1
, 1
al — 1
a2 ±±
a3

-

enz.

a4

Wel zou men d. vorm algemeener maken
door in plaats v. d. eenheid tellers als b1 , b2
enz.atm,dochbvensta
breuken zijn d. eenige, die nuttig zijn in d.
enz.
a4
a3,
a2,
toepassing. d. Getallen a0 , a1 ,
heeten wijzergetallen en d. kettingbreuk wordt
ook aldus aangeduid a o, al , a2 , a3, a4
Indien men d. kettingbreuk bij een wijzergetal afbreekt, krijgt men een naderende
breuk. Zoo zijn

1

ao 4- —, ao
al

1
1
al 4- —
a2

1
uo±

1
— 1
a2 —
a3

enz. naderende breuken.
Hoe meer wijzergetallen d. naderende breuk
bevat, hoe minder haar waarde v. die der
kettingbreuk zal verschillen. d. Opeenvolgende
naderende breuken zijn afwisselend kleiner en
grooter dan d. kettingbreuk. Is deze =p,
1
dan is ao <p, a0 ±—> p enz., aangenoai
20
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men, dat alle wijzergetallen positief zijn. Elke
gewone breuk — is in een kettingbreuk to
B
ontwikkelen. Zijn A en B onderling meetbaar, ,
dan verkrijgt men een eindig aantal wipergetallen; zijn A en B onderling onmeetbaar,
dan is 't aantal wtjzergetallen oneindig. Volgen
d. wijzergetallen, v. achteren af gelezen, elkaar
in dezelfde orde op als, indien zij v. voren
af gelezen worden, dan hoot d. kettingbreuk
symmetrisch.
Periodieke kettingbreuken bestaan uit een
oneindig aantal wijzergetallen, die of geheel
of gedeelteltjk in dezelfde orde terugkeeren.
A
Symmetrisch is — = al , a2, a3, a3, a2,
Periodiek zijn
on —
A
= al ,
B -

B

— al , a2, al , a2, al , a2, a, enz.1

a
2, a3, 2, 3,

a.aenz
a3 en z.

Kettingbreuken worden o. a. gebruikt bij
't oplossen v. onbepaalde vergelijkingen v.
d. eersten grqad, bij 't opsporen v. kenmerken
v. deelbaarheid v. ondeelbare getallen en bij
't benaderen der wortels v. hoogere machtsvergelijkingen (methode v. LAGRANGE). Men
zie over d. kettingbreuken „Lobatto's Lessen
over d. Hoogere Algebra", door A. J. v. Pesch.
Breuk (tiendeelige of decimale) beet
een of meer deelen v. een geheel, dat, volgens
d. termen v. 't tientallig stelsel, in 10 of 100
of 1000 enz. gelijke deelen verdeeld is; d. breuken, die hiertoe behooren, hebben dus alle 't
getal tien of een macht daarvan tot noemer.
Men heeft voor deze breuken een bijzondere
schrijfwijze aangenomen, waardoor d. melding
der noemers overbodig wordt. In een geheel
getal toch verkrijgt ieder volgend cijfer, v. d.
rechter naar d. linkerhand voortgaande, een
tienmaal hoogere waarde dan 't zou hebben,
als 't op d. onmiddellijk voorgaande plaats
gesteld was; achter d. eenheden nu wordt een
scheiteeken geplaatst, gewoonlijk een komma,
decimaalteeken genoemd, en d. daarachter gestelde cijfers (decimalen genoemd) verkrijgen
tienmaal kleiner waarde dan, wanneer zij
eon plaats nader a. d. eenheden gezet waren. 't Decimaalteeken scheidt dus d. geheelen v. d. decimalen af. Iedere nul achter 't
decimaalteeken dient evenals daar voor tot
't aanvullen v. ledige plaatsen. Zoo is bijv.
2,3 = 2 -4- A,-; 3,45
4- Ti.ti
=3 •
TtrOf 3 NIT
enz. d. Tiendeelige breuken hebben met 't
tientallig talstelsel volmaakt overeenkomende
eigenschappen. d. Berekeningen in d. cijferkunst worden door 't gebruik der decimale
breuken zeer vereenvoudigd ; vooral brengen
deze veel gemak aan in 't dagelijksch leven
door hare toepassing op 't tiendeelig stelsel
v. maten, gewichten en munten, waarmede
zij in zeer nauw verband staan. SIMON STEVIN,
leermeester v. prins Maurits, is d. eerste
geweest, die 't gebruik der decimale breuken
in een ini 1585 in 't Nederlandsch geschreven
werkje verklaard heeft, hoewel REGIOMONTANUS
(J. MULLER, 15e eeuw) zich reeds v. tiendeelige
breuken bediende.
Breukelaar (HENDRIK), geb. 4 Juli 1809
to Amsterdam, eerst leerling v. C., daarna v.
J. A. Kruseman, schilderde portretten en genre.
In 1830 behaalde hij bij d. maatsch. FelixMerits een zilveren eerepenning. d. Schilderijen, die hij op versch. tentoonstellingen in
ons vaderland inzond, gaven blijken v. een
dichterlijke opvatting der onderwerpen, die
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bevallig v. kleur en met een liefelijk penseel
uitgevoerd waren. Vooral zijn „Van Speyk
bij 't graf v. De Ruyter" vond grooten bijval.
H overl. 6 Juni 1839.
Breu.kelen is een lief dorp a. d. Vecht
tuss. Nieuwersluis en Maarsen, 16 KM. t. N.W.
v. Utrecht, 22 KM. t. Z.O. v. Amsterdam, a.
d. spoorw. v. Amsterdam naar Utrecht, die
hier een zijlijn uitzendt n. Harmelen-GoudaRotterdam. d. Straatweg heeft ter wederzijde
zeer schoone buitenverblijven. Breukelen is 't
hoofddorp der gemeente Breukelen-Ntjenrode,
die 1800 inw.heeft; daaraan grenst d. gemeente
Breukelen s. Pieters, met 800 inw.
Breukkruid (Sanicula) hoot een plantengesl. uit d. fam. der schermbloemigen. d.
Bloemen zijn wit of lichtrood. Op beschaduwde plaatsen in Gelderland en Limburg
groeit 't Europeesche breukkruid (S. europaea),
waarvan d. bladeren eertijds tot 't genezen
v. wonden werden aangewend.
Breve bet. kort; 't woord brief is er van
afgeleid. Een breve is in 't algemeen een beknopt schrijven, in 't bijzonder een schrijven
v. d. Paus, dat korter is dan een bul (zie dat
art.) en beslissingen of verordeningen bevat,
die niet een besluit der kardinalen behoeven.
d. Paus noemt zich in d. breve papa, noemt
hem, a. wien 't stuk gericht is, dilecte fili en
laat die onderteekenen door d. secretaris der
brevi.

Brevet (Een) hoot in Frankrijk on ook
elders een staatsstuk, waarbij a. een uitvinder
't uitsluitend recht tot 't exploiteeren v. zijn
uitvinding wordt toegekend, dus 't zelfde, wat
in 't Britsche on Duitsche rijk een patent is
en bij ons voorheen een octrooi was. Oorspronkelijk was 't brevet in Frankrijk een koninkltjk
geschrift, waarbij a. iemand een recht, een
titel of bevoegdheid word verleend.
Brevier is d. naam, onder welken eon
R.-Kath. book wordt aangeduid, waarin bepaalde gebed-formulieren, lofzangen en schriftuittreksels bijeengevoegd zijn, en welks titel
eigenlijk luidt: Breviarium Romanum sive
liturgicum. Een breviarium beteekent in 't
algemeen een uittroksel of korte samenvatting v. een uitvoerig geschrift, 'tgeen oudtijds
ook wel een Plenarium ward geheeten. Zoo
is. o. a. merkwaardig 't Breviarium Alariciarum, dat een bloemlezing v. Romeinsche
wetsbepalingen bevat, op last v. ALARIK
koning der West-Gothen, in 506 bijeengebracht. 't R.-Kath. brevier bevatte aan vankelijk 't „Onze vader", d. Apostolische geloofsbelijdenis on een keur uit d. Psalmen. Doze
inhoud is onder versch. Pausen uitgehreid,
tot 't in 1631 onder paus Urtanus VIII o igeveer d. tegenw. omvang on mdeeling verkreeg. Behalve een inleiding en aanilangsel
bevat 't vier affleelingen: 1°. 't Psalterium, 2°.
't Proprium de Tempore, waarin hoofdzakelijk
gebeden en lofzangen vervat zijn, 3.. 't Proprium
de Sanctis, dat over bijzondere feast- en gedachtenisdagen handelt on 4°. 't Commune
Sanctorum, dat bepalingen omtrent andere
feestdagen behelst.
Er bestaan ook verzamelingen v. gedragsregelen in dichtmaat, waaraan d. auteurs d.
naam v. brevier gegeven hebben, zooals 't
„Leeken-brevier", 't „Vrouwen-brevier" e. d. g.
Brewer (JOHN SHERREN), geb. in 1810 to
Norwich, studeerde to Oxford on word in 1841
hoogl. in d. Eng. letterkunde a. Kings college
to London. Hij wijdde daarenboven veel tijd
a. 't onderzoeken der archieven on word belast met d. uitg. v. een deel der charters. In
1862 verscheen v. hem „Calendar of letters
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and papers of the reign of Henry VIII" en
in 1867 „Calendar of the Carew papers" (loopende v. 1515 t. 1603, 6 din). Hij gaf ook in 't
licht to
Franciscans," (1858). Hij
overl. te Toppesfield in Essex in Juni 1879.
Brewster (DAVID), geb. 31 Dec. 1781 te
Jedburgh in Schotland, wijdde zich a. d. natuurwetenschappen, bereikte daarin een aanmerkelijke hoogte en werd secretaris v. d. Royal
society of Science. Zijn naam is vereeuwigd
door zijn waarnemingen over d. polarisatie v.
't licht, d. uitvinding v. d. kaleidoscoop en door
een reeks v. leerboeken en verhandelingen,
waarin hij populair en onderhoudend, maar
toch grondig d. natuurverschijnselen verklaart.
In dit opzicht munten uit zijn „Letters on
natural magic" (1831) en „Treatise on optics"
(1832). Aran 1824 t. '32 redigeerde hij „The Edinburgh Philosophical Journal". Hij overl. te
Edinburg, 10 Febr. 1868.
Breymann (ADOLF), geb. 16 Juni 1839 te
Mahlum in Brunswijk, beoefende eerst versch.
ambachten, maar toonde grooten aanleg tot
't boetseeren en beeldhouwen, zoodat hij te
Dresden en te Munchen 't onderwijs ging bijwonen en zich in Italie verder bekwaamde.
Een relief, dat hij onder d. leiding v. SCHILLING
te MUnchen vervaardigde en dat d. gesch. v.
d. „Verloren zoon" voorstelt, werd bekroond
en „d. Romeinsche spinster", die hij in Italie
vervaardigde, vestigde zijn roem. Voor Brunswijk maakte hij een fontein met een standbeeld V. HENDRIK D. LEEUW en voor G6ttingen een overwinnings-monument. Een beeld
V. HENDRIK D. VOGELAAR, voor d. Albrechtsburg te Meiszen bestemd, kon hij niet veltooien, wijl hij 1 Sept. 1878 te Wolfenbuttel overl.
Breymann (HERM. wILH.), geb. 3 Juli 1843
te Ocker in d. Hartz, verhuisde met zijn ouders
naar Luik, waar hij 't Athenaeum bezocht.
Vervolgens studeerde hij a. versch. Duitsche
hoogescholen en te Parijs in de classieke en
moderne letteren en in d. geschiedenis en na
zijn promotie vertrok hij in 1867 naar Engeland,
waar hij eerst als huisonderwijzer en tot 1875
a. Owens college als leeraar in d. Fransche
taal en letterk. werkzaam was. Sedert werd
hij benoemd tot hoogl. in d. Eng. en Frans.
taal te MUnchen. Van zijn geschriften worden
hier genoemd:„Introduction aux deux livres
des Macchabees” (1868), waarop in 1880 volgde
„Les deux livres des Macchabees"; „On French
genders" (1872); On Provencal poetry" (1873);
„French grammar based on philological principles" (1874) en „Sprachwissenschaft u. neuere
Sprache" (1876).
Brialmont (HENRI ALEXIS), geb. 6 Mei 1821
te Venlo, studeerde op d. milit. school te
Brussel, trad in dienst bij 't korps ingenieurs
en klom steeds in rang, zoodat hij in 1883
inspecteur-generaal v. d. vestingen en 't korps
ingenieurs was met d. rang v. generaal-majoor.
Van Juli 1883 t. Jan. '84 was hij echter op
wachtgeld gesteld, omdat hij zonder toestemming der Belg. regeering in Roemenie aanwijzingen had gedaan aangaande d. aanleg v.
vestingen. Hij ijverde daar zeer voor fortification met stalen pantserplaten en, toen hij
weder in actieven dienst hersteld was, werd
hij commandant v. 't distr. Antwerpen, bewerkte hij, dat in Belgie tot versterking v. d.
Maaslinie werd besloten en toonde hij zich
een wakker voorstander v. d. algemeenen
weerplicht. Hij heeft een aantal krijgsk. werken geschreven, o. a.„Considerations polit.
et milit. sur la Belgique” (3 din, 1853); „Etudes
sur la defense des etats" (3 din, 1863); „Traite
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de fortification polygonale" (1869); „Etudes sur
la fortification des capitales" (1874) ; „Tactique
de combat des trois armes" (1881) en „La fortification du temps present" (1885).
Briansk is een arrond.-hoofdst. met 10 000
inw. in 't Russ. gouvernement Orel a. d.
Desna. Er zijn ijzermijnen in d. nabijheid,
ijzersmelterijen, een geschutgieterij, geweerfabriek, veel handel, een groote jaarmarkt en
't klooster Swinskoi.
Briareus, ook Aegaeon genoemd, was
een der drie zonen v. Uranus en Gaea, een
der reuzen met 100 armen en vijftig hoofden.
Volgens Hesiodos had hun vader hen terstond na hun geboorte in 't binnenste der
aarde verborgen, uit vrees dat zij vijandelijk
tegen hem mochten optreden. Toen Zeus tegen
d. Titanen strijden moest, riep hij d. Uraniden
te hulp en over w on; de Titanen werden in
d. Tartaros geworpen en door d. Uraniden bewaakt. Bij Homeros verlost Briareus Zeus
uit d. handen der saamgezworen goden. Bij
Vergilius en Kallimachos is hij een der Giganten en bij Ovidius een zeegod.
Bridel-Brideri (SAMUEL ELIAS), een der
grootste bryologen. word in 1763 to Grassier,
een dorp in 't Zwits. kanton Bern, geb. Na
eenige reizen gedaan to hebben, vestigde hij
zich to Gotha, waar hij eerst als gouverneur
der zoons v. d. Hertog v. Saksen-Gotha, later
als geheim legatieraad 't grootste gedeelte
zijns levens doorbracht. Hij schreef d. volgende belangrijke werk en over muscologie:
„Muscologia recentiorum, seu analysis, historia
et descriptio methodica omnium muscorum
frondosorum hucusque cognitorum ad normam
Hedwigii"(Gothae,1797-1798); „Supplementum
seu Species muscorum" (Gothae, 1806-1817);
„liethodus nova muscorum, ad naturae normam melius instituta et muscologiae recentiorum accommodata" (Gothae, 1819) en „Bryologia universa seu systematica ad novam
methodum dispositio, historia et descriptio
omnium muscorum frondosorum hucusque
cognitoruin, cum synonymia ex auctoribus
probatissimis" (Lipsiae, 1826-1827) en overl.
to Gotha in 1828.
Bridgeport is een havenstad met 30 000
inw. in d. Amer. staat Connecticut, a. d. LongIsland-sound en a. d. riv. Paquonock, 92 KM.
t. N.-0. v. New-York. d. Stad is een uitgangs
punt v. spoorwegverkeer en bevat d. naaimachinentabriek v. Wheeler and Wilson.
Bridgetown is d. hoofdst. v. 't Brits.
W.-Ind. oil. Barbados. Ztj ligt a. d. Z.-W.-kust
a. d. Carlislebaai, die 500 schepen kan bergen,
en heeft 20 000 inw.
Bridgewater is een stad met 12 000 inw.
in 't Eng. graafs. Somerset, a. d. mond v. d.
riv. Parrot en a. d. spoorw. v. Bristol n.
Exeter. — Ook in d. Amer. staat Massachusetts
ligt een fabriekstad Bridgewater a. d. riv. Towe.
Bridgewater-kanaal ('t) heet naar hertog FRANCIS EGERTON V. BRIDGEWATER, die 't
v. 1758 t. 1777 heeft laten aanleggen om d.
steenkoolmijnen v. Worsleywill met Manchester en Liverpool to verbinden. Hiertoe
waren kolossale waterwerken noodig, o. a.
versch, tunnels en twee aquaducs om 't kanaal dwars over d. dalen to Leiden, waardoor
d. Irwel en d. Mersey vloeit.
Bridgewater-verhandelingen. Francis Henry Egerton, graaf v. Bridgewater, een
geleerd Engelsch edelman, in 1756 geb. en in
1829 overl. te Parijs, waar hij 't grootste deel
v. zijn leven woonde, stelde bij uitersten wil
8000 p. st. ter beschikking v. d. voorzitter der
Londensche academie v. wetenschappen, welke
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som bestemd was om door bevoegde geleerden
een omvattend work to doen samenstellen
over d. macht, d. wijsheid en d. goedheid v.
God, zooals die zich in d. schepping openbaren. Davies Gilbert, d. toenmalige voorzitter, noodigde, in overeenstemming met d.
aartsbisschop v. Canterbury en d. bisschop v.
London, daartoe uit: Ch. Bell, hoogl. in d.
anatomic) on chirurgie to Edinburg; Th. Chalmers, hoogl. a. dezelfde universiteit; John
Kidd, hoogl. in d. geneeskunde to Oxford;
dr. Whewell, deken v. Trinity-college to Cambridge; dr. Prout, geneesheer to London;
P. M. Roget, secretaris v. d. Royal-Society;
dr. Buckland, deken v. Westminster en lector
in d. geologic) to Oxford, en W. Kirby, een
Episcopaal geestelijke, die met W. Spence d.
Introduction to Entomology" geschreven had.
Volgens 't testament moesten d. medewerkers d. vastgestelde som under elk. verdeelen,
terwijl zij daarenboven d. letterkundigen eigendom hunner werken zouden behouden. d. Meest
beroemde v. d. Bridgewater-Verhandelingen
zijn: Ch. Bell „The Hand, its Mechanism and
Vital Endowments" (5e dr. London, 1852);
Prout „Chemistry, Metereology, and the Functions of Digestion" (3e dr. London, 1849) en.
Buckland „Geology and Mineralogy, considered with reference to Natural Theology"
(Lond., 1836, 2 vol.). Er bestaat een Hoogd.
vertaling v. d. gezamenlijke verhandelingen,
to Stuttgart v. 1836 t. '38 in 9 dln uitgeg. Van
Bell's work „d. Hand" bestaat ook een Nederl.
vertaling.
Brie is een vruchtbaar graan-gewest in
Champagne. 't Bestond oudtijds uit versch.
deelen, die thans tot d. depart. Aube, Aisneet-Marne en Seine-et-Marne behooren. d. Voorn.
plaatsen zijn Meaux, Provins, Chateau-Thierry
en Brie-Comte-Robert. d. Vermaarde fromage
de Brie komt uit dit gewest.
Brief (Fr. lettre, e'pitre), afkomstig v. 't Lat.
brevis (kort), is d. naam v. een schriftelijke
toespraak a. oen of moor afwezige personen.
Wijl d. schrijver van zich zelf in d. len en
tot d. geadresseerde in d. Zen persoon spreekt,
heeft d. briefstijl een eigenaardig en over 't
algemeen vertrouwelijk karakter. Behalve in
ambtsbrieven, waarin men a. zekere vormen
gebonden is, en in beroepsbrieven, waarin
alles alleen aankomt op een heldere en nauwkeurige voorstelling v. d. zaak, waarover d.
brief handelt, kan d. briefschrijver zich geheel
vrij uiten, zijn gevoelens blootleggen, zelfs
zijn hartstocht d. teugel vieren, mits hij in
gedachte houdt, dat 't gesproken woord vervliegt, maar 't geschreven woord blijft en
een onwraakbare getuige is. Vele letterkundigen hebben in 't schrijven v. brieven een
bijzonder talent ontwikkeld, zoodat zij d. briefvorm kozen tot 't schrijven hunner boeken
en vooral in 't laatst der 18e eeuw d. romans
doorgaans uit eon kunstig samenstel v. brieven bestonden. In ons vaderland zijn d. romans
v. WOLF en DEKEN hiervan een merkwaardig
on schoon voorbeeld. Omdat brieven vaak
een diep inzicht geven in 't gemoed, 't streven on 't oordeel v. d. schrijvers, hebben d.
uitgaven v. welgeordende verzamelingen v.
brieven v. beroemde personen on v. hen, die
invloed op 't lot hunner tijdgenooten hadden,
steeds een we kome ontvangst ondervonden
on zijn zij vaak leerrijk on bronnen der historie. In dit opzicht zijn d. brieven v. Cicero,
Plinius en Seneca bij d. oude Romeinen, v.
Pascal, mad. de SevignO, mad. de Stan en
Napoleon bij d. Franschen, Temple, Bolingbroke, Chesterfield en lady Montague bij d.
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Engelschen, v. Jacobi, Vosz, Humboldt, GOthe,
Bettina (v. Arnim) en Rahel (v. Varnhagen)
bij d. Duitschers v. groote waarde. 't Briefschrijven is zoo oud als d. beschaving; d.
Grieken en Romeinen schreven er vele en d.
brieven v. 't Nieuwe Testament toonen, hoe
bruikbaar d. briefvorm toen geacht word om
tot tijdgenoot on nakomelingschap to spreken.
't Aantal brieven, dat door 't publiek jaarlijks
verzonden wordt, kan ook als een maatstaf
der beschaving aangemerkt worden. Er is
berekend, dat thans jaarlijks door 't geheele
menschdom acht milliarden brieven worden
verzonden, waarvan ruim drie milliard in
Europa. Hiervan verzendt d. Engeischman er
36, d. Zwitser 22, d. Duitscher 16, d. Nederlander 15, d. Franschman 13, d. Deen 11, d.
aan ruim 6, d. Spanjaard bijna 5, d. Griek
bijna 2, d. Rus 1 per jaar, d. Turk 1 in drie
jaar. Echter heeft niet enkel d. algemeene
verbreiding der schrijfkunst invloed op een
vermeerderend brievenverkeer, maar ook d.
inrichting v. 't postwezen; d. ondervinding
heeft geleerd, dat bij een snelle, zekere en
goedkoope verzending 't aantal brieven verbazend toeneemt. Een uniform laag port voor
internationaal brievenverkeer verhoogt dus
d. beschaving, d. welvaart, 't genoegen en d.
onderlinge waardeering der volken, die daarin
deelen. In beschaafde staten wordt 't briefgehelm ge6erbiedigd, behoudens een rechterlijk
bevel tot 't aanhouden, openen en onderzoeken v. brieven. In Nederland is volgens d.
Grondwet 't geheim der a. d. post of andere
openb. instellingen v. vervoer toevertrouwde
brieven onschendbaar, behalve op last des
rechters in d. gevallen, bij d. Wet omschreven.
Brieg is een arrond.-hoofdst. met 19 000
inw. in d. pruis. prov. Silezi5. Zij ligt a. d.
linkeroever v. d. Oder bez. Breslau, a. d.
Silezischen spoorw. met een zijlijn naar Neisze.
Er is een kasteel, veal handel on een aantal
fabrieken.
13riegleb (HANS KARL), gob. 1 Mei 1805
to Baireuth, was eerst advocaat to Neurenberg, maar word in 1842 benoemd tot hoogl.
in d. rechten to Erlangen en in 1845 to Gottingen. Sedert 1849 was hij lid der eerste
Kamer in Hannover on hij overl. 6 Sept. 1879.
Under zijn rechtsgel. werken behooren : „Ueber
exekutorische Urkunden u. Exekutivprozesz"
(2 dln, 1839); „Rechtsfalle zum akademischen
Gebrauch" (2 dln, 1850); „Einleitung in die
Theorie der summarischen Prozesse (1859)
on „Vermischte Abhandlungen" (1863).
Brielle of Den Briel is een stad op 't
oil. Voorne, met een goede haven a. d. mond
v. d. Maas, met ruim 4500 inw. In 1280 vindt
men reeds gewag gemaakt v. Den Briel on
in 1330 word 't onder d. steden geteld. d. Stad
is vrij regelmatig aangelegd on bevat eenige
aanzienlijke gebouwen, waaronder uitmunten:
d. Groote of s. Catharinakerk, waarin tegen
d. westermuur een fraai praalgraf gesticht
is ter eere v. Filips v. Almonde, luit.-admiraal
v. Holland on West-Friesland, on 't Raadhuis.
waar een schoon schilderstuk is, voorstellende
,d. Inneming der stad door d. Watergeuzen".
Ter gedachtenis dozer inneming is hier in
1872 een fraai monument en een installing
voor bejaarde zeelieden opgericht. In onze
geschiedenis is Den Briel vooral door doze
gebeurtenis, die op 1 April 1572 voorviel, vermaard, wijl zij d. eerste stad was, die op d.
Spanjaarden veroverd word. In 1585 word Den
Briel met Rammekens en Vlissingen a. Engeland verpand on 't kreeg Engelsche bezetting
tot 1616, toen d. verpande plaatsen door 't be-
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leid v. Oldenbarneveld voor drie millioen
gulden gelost werden. In 1813 bevochten d.
burgers zelf hunne vrijheid, zij zonden zelfs
d. Fransche bezetting gevankelijk naar 's Gravenhage. In Den Briel werd geb. M. Hz. Tromp
en in d. nabijheid Witte Cz. De With. In Den
Briel is een H. Burg. Sch. met 3-jar. cursus
en 't verblijf v. 't korps torpedisten. Zie over
d. geschied. der stad K. v. Alkemade en
P. v. d. Schelling „Beschrijving v. Brielle en
Voorne" (Rotterdam, 1729, 2 din) en P. H. Hoog
„d. Urbe Briela agroque Voornano" (L. B. 1786).
Brienen (WILLEM JOSEPH v.), heer v. d.
Groote Lindt, was adjunct-burgemeester v.
Amsterdam onder Lodewijk Napoleon en bezat in hooge mate diens vertrouwen. Bij d.
inlijving v. ons land bij Frankrijk werd hij
maire v. Amsterdam en in die betrekking
deed hij al 't mogelijke om d. stad tegen
verder verval en uitputting te behoeden. Ten
tijde v. d. Omwenteling in Nov. 1813 beyond
VAN BRIENEN zich te Parijs, waarheen hij met
't raadslid WARIN was gereisd, om d. moeilijken
toestand v. Amsterdam a. d. regeering voor
te stellen en d. belangen v. ons land to verdedigen. Onder koning Willem I was VAN
BRIENEN lid V. d. Eerste Kamer der StatenGeneraal en hij overl. 10 Oct. 1839.
Brienne is een kleine stad in 't Frans.
depart. Aube, maar beroemd in d. geschiedenis, doordat hier d. militaire school was, waar
Napoleon zijn opleiding ontving, en door d.
nederlaag, die Napoleon er leed in d. moorddadige gevechten v. 29 Jan. t. 1 Febr. 1814
tegen d. legers der verbonden mogendheden
onder BLUCHER.
Brienzermeer ('t) in 't Zwitsersch Berner-Oberland wordt gevormd door d. Aar, die
na voorbij Meiringen gestroomd te zijn zich
er in stort en na 't verlaten te hebben langs
Interlaken vloeit en dan 't Thilnermeer vormt.
't Landschap is onuitsprekelijk grootsch en
indrukwekkend. d. Gieszbach stort zich v. d.
Faulhorn in dit meer neder en a. d. oever
ligt 't stadje Brienz, dat bijna 3000 inw.heeft.
Brierley (BENJAMIN), geb. 25 Juni 1825 te
Failsworth in Lancashire, was v. geringe afkomst, genoot slechts weinig onderricht en
leerde 't zijdeweven, maar hij ontwikkelde
een bijzonder talent voor eenvoudige gevoelvoile poezie en voor 't schrijven v. aantrekkelijke volksverhalen. Door eigen oefening en
energie bracht hij 't zoover, dat hij zijn tijden landgenooten een lange reeks v. schoone
veelgelezen werken heeft geschonken. Hij trad
op met 't gedicht „My uncles garden" (1849)
en met d. schetsen „A day out" en „Jimmy
the jobber" (1855) en leverde behalve ettelijke bijdragen in tijdschriften en dagbladen
o. a. „Tales and Sketches of Lancashire life"
(4 din, 2e dr. 1866); „The lay-rock of Langleyside" (2e dr. 1867); „Irkdale" (2 din, 2e dr.
1868); „Ab-o-th Yate in London" (1868); „The
cotters of Mossburn" (1871) en „Our old chimney nook" (2e dr. 1872).
Brieux (s.) is een fabriekstad met 16 000
inw. in 't Frans. depart. COtes du Nord a.
een kleine baai v. d. Noordzee, a. d. mond
v. 't riviertje Gonet. Er zijn een bisschopszetel,
veel goede instellingen voor onderwijs en een
museum v. schilderijen.
Brigade heet gewoonlijk een groot aantal
militairen v. 't zelfde wapen ; zoo is een brigade
infanterie d. vereeniging v. een aantal bataljons, een brigade cavalerie d. samenvoeging v. een aantal eskadrons, een brigade
artillerie twee of meer batterijen. Bij d. organisatie v. 't Pruis. leger door SCHARNHORST
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na d. vrede te Tilsit (1807) werd een samenstel v. twee regimenten infanterie, twee regimenten cavalerie en een batterij brigade genoemd, waarvoor in andere legers d. naam
divisie gebruikt wordt. Een brigade v. twee
regimenten wordt gecommandeerd door een
brigade-generaal, een gecombineerde brigade
door een divisie-generaal. Aan een klein getal
gendarmes, genie-arbeiders, een ploeg sappeurs, kanonniers of werklieden wordt ook d.
naam brigade gegeven.
Brigadier hoot bij d. Fransche marine
d. voorsto man in een sloop; zijn werkzaamheden zijn dezelfde als die bij ons zeewezen
door d. voorsten roeier verricht worden; hij
zat d. sloop of met een haak bij 't v. boord
of v. d. wal gaan; hij werpt d. dreg over boore,
als d. sloop ten anker moat komen. Brigadi( r
was bij d. Fransche en ook bij onze cavalerie
dezelfde graad als korporaal bij d. infanterie,
bevelvoerende over een escouade, d. i. eon
achtste deal v. een compagnie. Een brigadier
der marechaussees is belast met 't bevel over
een post der bereden rijkspolitie.
Brigantyn noemt men een vaartuig met
een laag boord, dat a. weerszijden 10 a. 15
roeibanken heeft, ook zeilen voert en met
100 koppen bemand is. d. Roeiers bezigt men
soms ook als soldaten; zij zijn dan met geweren gewapend, die onder d. roeibanken geborgen worden. In d. Middellandsche zee was
d. brigantyn veel in gebruik als roofschip. In
eenige werken wordt a. d. naam brigantyn
dezelfde beteekenis als a. dien v. brik toegekend. d. Naam wordt door sommigen afgeleid
v. dien der stad Brigantinum, 't tegenw.
Corunha in Spanje.
_Briggs (HENRI), geb. to Warley-Wood in
Yorkshire omstr. 1556, overl. to Oxford 26 Jan.
1630, word in 1596 hoogl. in d. wiskunde to
Oxford. Hij begroette, toen Neper zijn uitvinding der logarithmen had bekend gemaakt,
daze toepassing der machten en reeksen met
geestdrift, en reisde in 1616 naar Edinburg om
Neper zijn persoonlijke hulde to bewijzen. 't Is
niet zeker, of hij bij die gelegenheid op 't denkbeeld kwam een ander, meer gemakkelijk
grondtal voor 't logarithmenstelsel aan to
nemen, dan door Neper was gedaan, dan wel
of doze hem voorstelde nieuwe logarithmentafelen to berekenen, met 't getal 10 tot basis.
Toen Neper in 1618 stierf, was dit denkbeeld
nog niet verwezenlijkt, zoodat, als BRIGGS niet
op 't denkbeeld kwam, wij hem althans d. uitvoering daarvan to danken hebben. Nog heden
worden d. beide logarithmenstelsels door d.
bijvoeging der namen hunner berekenaars
onderscheiden, ter wig 't stelsel v. BRIGGS, dat
't meest gebruikelijke is, ook wel dat der „gewone logarithmen" genoemd wordt. d. Eerste,
door BRIGGS zelf berekende logarithmen-tafelen
liepen v. 1 t. 1000 en werden in 1624 onder
d. titel „Arithmetica Logarithmica" to London
uitgegeven. Later verschenen nog andere, onder zijn opzicht vervaardigde, logarithmentafelen, die d. logarithmen v. 1 t. 20 000 en.
v. 90 000 t. 101 000, tot 14 decimalen voortgezet, bevatten. 't Samenstellen v. tafelen, inhoudende d. logarithmen der Sinussen en Tangenten, werd door hem wel aangevangen, doch
zijn dood verhinderde hem dat work to voleindigen. Zij werden in 1630 door HENRY GELLIBRAND onder d. titel „Trigonometrica Britannica" uitgegeven. Behalve d. reeds genoemde
werken schreef BRIGGS O. a. nog : „Tables for
the improvement of navigation" (in d. „Erreurs de la navigation de Wright", London,
1610, 2e uitg.); „Lucubrationes, annotationes
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in opera posthuma J. Neperi" (Edinburgh, 1619)
en„A treatise on the northwest-passage to
the South-sea” (London, 1622).
Brigham Young, gab. 1 Juni 1801 to
Whitenham in d. N.-Amer. staat Vermont,
was aanvankelijk landbouwer, maar sloot zich
in 1832 aan bij JOE SMITH, d. stichter v. d.
secte der Mormonen. Hij werd daar een der
twaalf apostelen, bereisde 't Oostelijk deel
der Vereenigde Staten, bezocht Engeland,verbreidde daar 't book Mormon, vervaardigde
een gezangbundel voor zijne secte en ontwikkelde zooveel bekeerings-ijver en -tact, dat hij
na d. dood v. JOE SMITH (1844) tot hoofd der
Mormonen gekozen werd. Hij voerde hen naar
Nauvoo in Illinois on in 1847 naar d. oevers
v. 't Zoutmeer, waar hij de Mormonenstad on
d. staat Utah stichtte, die in 1850 als territoile werd erkend met benoeming v. BRIGHAM
YOUNG tot gouverneur. Meer en meer verhief
zich echter d. openbare meaning tegen d.
ve-elwijverij on maatschappelijke instellingen
der Mormonen, zoodat in 1858 regeeringstroepen tegen Utah warden afgezonden on BRIGHAM
YOUNG als gouverneur door d. regeerings-commissaris CUMMING werd vervangen. Als geestelt* opperhoofd wist hij zich echter nog tot
1871 to handhaven, maar toen als overtreder
der wet tegen d. veelwijverij in staat van beschuldiging gesteld, waarna in Utah d. burgerlijke on strafwetten der Vereen. Staten
warden gehandhaafd. BRIGHAM YOUNG overl.
29 Aug. 1877; hij list 44 kinderen en een groot
vermogen na.
Bright (JOHN), gab. 17 Nov. 1811 to Greenbank bij Rochdale, kwam daar a. 't hoofd v.
een katoenfabriek, verwierf zich een uitgebreide practische kennis door groote reizen,
werd een krachtig voorstander v. 't vrijhandelstelstel, sloot zich aan bij COBDEN en werd
diens machtige bondgenoot in d. beweging
tot opheffing der graanrechten (corn-lawleague). Hij behoorde tot 't kerkgenootschap
der kwakers, toonde een bijzonderen aanleg
als volksredenaar, werd in 1843 door Durham
n. 't Parlement afgevaardigd en werd door
zijn welsprekendheid en helderen betoogtrant
d. leider v. d. liberale partij in 't Lagerhuis.
In talent, staatsmansbeleid en redeneerkracht
werd hij alleen overtroffen door zijn geestverwant GLADSTONE. Met dezen dreef hij een
vredelievende staatkunde, gelijkstelling v. d.
Kerk in Ierland, uitbreiding v. 't stemrecht
on d. reformbill v. 1867 door. Sedert 1847 voor
Manchester, later voor Birmingham in 't Parlament gezeten, ondervond hij vaak miskenfling bij zijn kiezers en laster bij zijn tegenstanders, maar hij bewaarde altijd bezadigdheid en kalmte en weigerde lang een deal
zijner onafhankelijkheid op to offeren door
zitting to nemen in een ministerie. In 1868
list hij zich daartoe voor 't eerst door GLADSTONE overhalen. Sedert was hij tot driemaal
diens ambtgenoot. Hij trok zich echter terug,
toen Gladstone's staatkunde in Egypte (1882)
en in d. Iersche quaestie tegen zijn beginselen streed. Hij overl. 10 Sept. 1889 to One
Ash bij Rochdale.
Bright (CHARLES TILSTON), gab. in 1832, een.
Britsch ingenieur, wijdde zijn krachten hoofdzakelijk a, d. telegraphic en toepassing der
electriciteit. Hij legde in 1853 als ingenieur
der Eng.-Iersche telegraaf-compagnie d. eerste
onderzeesche telegraafkabel v. Engeland naar
Ierland. In 1857 en '58 bracht hij d. eerste
onderzeesche verbinding met Amerika (Valentia in Ierland met New-Foundland) tot
stand; in 1864 verbond hij op daze wijs Indio
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met Perzie en v. 1865 t. '68 Panama met d.
W.-Indische ail. Hij overl. 3 Mei 1888 to London ;
Bright (Ziekte v.). Onder daze benaming
verstaat men een ontaarding der nieren, die
't eerst door d. Eng. geneesheer Richard Bright
is beschreven in zijn „Reports of med. cases"
(vol. I 1827 en vol. II 1831). d. Ziekte (morbus
granulosus Brightii) bestaat in een zoogen. korrelige ontaarding. Er wordt daarbij in d. urine
eiwit gevonden benevens epitheliurnplaatjes,
die v. 't vlies, dat d. fijne piskanaaltjes der
nieren bekleedt (zie Nier), zijn losgeraakt, en
cylindrische lichaampjes, welke bestaan uit
getranspireerde vezelstof, d. gedaante der piskanaaltjes hebben aangenomen on daarom
onder d. naam v. vezelstof-cylinders bekend
zijn. d. Brightsche ziekte gaat gepaard met
waterzucht. 't Is nog niet uitgemaakt, of d.
aanwezigheid v. eiwit in d. urine en d. waterzucht oorzaak of gevolg zijn v. d. ontaarding
der nieren. Doze ziekte is dikwijls doodelijk
on verloopt somtijds zeer snel ; zij kan evenwel
ook jaren lang duren, zoolang nog gedeelten
der nieren tot een normal° pisafscheiding in
staat zijn. Zij komt dikwijls voor als naziekte
na roodvonk, ook na Aziatische cholera, na
typhus en ten gevolge v. kanker of v. hartziekten.
Brighton is d. drukst bezochte zeebadplaats v. Engeland. Zij ligt in Sussex, a. 't
Kanaal, a. een baai t. W. v. Bevesier (Beachy
head). Er zijn 115 000 inw., prachtige badhuizen en lustverblijven, schouwburgen, fraaie
parken, pleinen on een haven voor 200 schepen
v. weinig diepgang. 't Merkwaardigst is een
pier (havenhoofd), die ter lengte v. 400 M. in
zee is uitgebouwd on a. 't eind een groot paviljoen draagt, waar d. badgasten d. frissche
zeelucht inademen. Brighton ontvangt soms
100 000 bezoekers.
Brigitta (s.) was een Iersche maagd, die
zich a. 't stichten v. kloosters on opvoedingshuizen v. jonge meisjes wijdde. d. Naar haar
genoemde orde ontstond in d. 5e eeuw, nam
in d. lie eeuw d. regelen v. Augustinus aan
on verbreidde zich sedert over Z.-W.-Europa.
d. Zweedsche orde v. s. Brigitta heat naar
Brigitta, dochter v. Birger Peterson en weduwe
v. Ulf Gudmarson, die nonnenkloosters, gasthuizen en toevluchtshuizen stichtte en naar
Rome reisde, waar zij in 1373 overl. Hare heiligverklaring werd bekrachtigd door paus
Martinus V in 1419.
Brik (Eon) is gewoonlijk een klein zeeschip met twee masten, waaraan vierkante
zeilen gevoerd worden ; 't achterste gaffelzeil,
dat op d. driemastschepen bezaan heat, wordt
op een brik brik-zeil genoemd. d. Brikken
bij d. Nederl. marine waren verdeeld in twee
klassen, van welke die der eerste klasse 18
en die der tweeds klasse 14 stukken voerden.
d. Laatste soort wordt niet meer aangebouwd;
die der le klasse worden nu met slechts 12
stukken doch v. zwaarder kaliber dan vroeger
gewapend.
Bril (Eon) (Fr. des lunettes) bestaat uit twee
rondo of ovale lenzen, die, in een metalen geraamte gevat, voor d. oogen worden geplaatst
en bestemd zijn om d. nadeelen, voortvloeiende
uit 't gezichtsgebrek der bij- of der verziendheid, weg to nemen. Bij een gewoon oog bedraagt d. afstand v. duidelijk zien, d. i. d.
afstand, waarop men d. voorwerpen 't gemakkelijkst en 't scherpst begrensd ziet, 25 b, 30
cM.; bovendien geeft 't accomodatie-vermogen
(verg. dat art.) d. gelegenheid, ook verder afgelegen voorwerpen to onderscheiden. Als nu
voor iemands oogen d. voorwerpen binnen d.

BRI.

311

genoemden afstand moeten geplaatst zijn om
-een duidelijk beeld op 't netvlies to vormen,
dan besta.at 't gebrek der bijziendheid: zulke
oogen bezitten tevens een Bering accomodatievermogen. d. Afstand v. duidelijk zien is
derhalve voor een bijziend oog kleiner dan
voor een gewoon. Van d. buiten dien afstand
geplaatste voorwerpen wordt een beeld vOOr
't netvlies gevormd, doordien, 't oog to bol
zijnde, d. daarop invallende stralen to stark
naar elk. toe gebroken worden. Men voorziet
daarin door negatieve lenzen voor d. oogen
to plaatsen : d. lichtstralen, die, v. 'tzelfde punt
v. 't voorwerp uitgaande, op d. lens vallen,
worden dan in dier voege gebroken, dat zij
uit elk. gaan en vervolgens, op 't oog vallende,
naar elkander toe gebroken worden en wel
zoo, dat zij elk. na d. doorgang op 't netvlies
ontmoeten. Bij verziende oogen heeft juist 't
tegenovergestelde plaats: 't oog is dan te plat;
d. afstand v. duidelijk zien is grooter dan voor
een gewoon oog; en d. stralen, uitgaande v.
een zelfde punt v. een binnen dien afstand
geplaatst voorwerp, zouden elk. eerst achter
't netvlies kunnen ontmoeten. In dit gebrek
voorziet men door positieve lenzen voor d.
oogen to plaatsen: d. invallende stralen worden bij d. doorgang door deze reeds eenigszins
naar elk. toe gebroken; en nog meer, ,als zij
in 't oog treden, zoodat zij alzoo, sterker gebroken zijnde, elk. op 't netvlies snijden en
daar een beeld vormen. d. Gedaante der oogglazen verschilt naar gelang een der genoemde
gebreken in meerdere of mindere mate bestaat.
d. Meest gebruikelijke brillen hebben: 10. convexe of bolle lenzen ; 20. concave of holle
lenzen; 30. cilindrisch gebogen lenzen; 4°. holbolle lenzen of menisken (voor periscopische
brillen). Behalve deze soorten zijn er nog gekleurde brillen, d. i. met blauwe of groene
glazen; deze worden gebruikt om d. sterkto
v. d. lichtindruk to verminderen, als 't oog
dien moeilijk kan weArstaan. Tegen misbruik
v. brillen en tegen 't verkeerd aanwenden
daarvan door onkundigen kan men niet genoeg waarschuwen, wig in beide gevallen 't
gezicht zeer benadeeld, ja zelfs geheel bedorven worden kan. Knijpbrillen zijn of te keuren,
omdat daarbij 't glas to veel voor 't oog beweegt; 't gebruik v. een glas is hoogst nadeelig. d. Meeste brilglazen worden v. kroonglas vervaardigd, omdat dit goedkooper is ;
die v. flintglas verdienen echter d. voorkeur,
wijl dit veel zuiverder is.
't Slijpen der brilglazen is a. veel moeilijkheden onderhevig; vandaar dat er eon zoo
groot verschil bestaat tuss. d. door ondersch.
kunstenaars vervaardigde brillen. d. Uitvinding der brillen wordt door eenigen a. Alex.
de Spina, een Dominicaner monnik, door anderen a. Salvino degli Armati, een Florentijn,
(omstr. 1300) toegeschreven. Enkelen beweren,
dat die uitvinding vOOr 't midden der 12e eeuw
geschiedde, en gronden hun gevoelen daarop,
dat in een Grieksch gedicht gezegd wordt,
dat d. brillen reeds in 1150 in gebruik waren,
en dat Roger Bacon reeds uitvoerig vergrootondo brillen beschrijft. d. Naam bril komt
v. 't woord beryl, waardoor men in dien tijd
glas aanduidde.
Bril (MATTHEUS en PAULUS), beiden to Antwerpen geb., waren beroemde landschapschilders. d. Eerste (geb. 1550, gest. 1584) begaf zich
in jeugdigen leeftijd naar Rome, waar htj zich
een goeden naam verwierf en door pans Gregorius XIII begunstigd ward. Voor dezen
schilderde hij d. vier jaargetijden al fresco in
d. zaal v. 't Consistorie op 't Vaticaan. Hoe-
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wel gin manier wat droog is, zijn koloriet 't
bonte der oude Nederl. landschapschilders
heeft, was hij zijn voorgangers reeds veel in
bekwaamheid vooruit. Te Rome vindt men
versch. zijner in lijnverf op doek geschilderde
landschappen; in 't Museum to Dresden zijn
er twee, 't eene met een tooneel uit d. geschiedenis v. Tobias, 't andere met een jacht op
wilde zwijnen gestoffeerd. In d. verzameling
teekeningen v. aartshertog Karel to Weenen
is er een „met gebouwen uit Rome" v. hem.
Naar hem kent men d. volgende gravuren:
, Topographia variorum regionum" (Hagae
Comit, ab Hondio excusa, 1614, 19 bladen); een
dito door Frisius in 25 bl.; 25 landschappen
door d. graaf Caylus en twee door R. Sadeler.
PAULUS BRIL, in 1556 geb. en to Rome in 1626
overl., was eerst leerling v. Damien Oortelman, doch vertrok spoedig naar Rome om
er zijn broader in 't Vaticaan behulpzaam te
zijn. Hoewel hij zijn leerling was, overtrof hij
hem spoedig; hij werkte na diens overlijden
veel zijner nagelaten stukken af. In 't begin
was zijn koloriet evenals dat zijns broeders
to blauwachtig groen, doch spoedig vereenvoudigde en veredelde hij zijn stijl, bracht
dichterlijke, fijn gevoelde, dikwijls elegische
natuurtooneelen voort, die rijk v. winding in
een gelijkrnatige manier uitgevoerd zijn. Hoewel htj Titiaan en A.. Caracci beoefende, welke
laatste sours zijn schilderijen stoffeerde, behield
htj 't fijne doch•koele koloriet, dat d. Nederlanders eigen is, en hij muntte zOO uit, dat
zelfs Claude Lorrain naar zijn werken gestudeerd heeft, waarvan d. grootere beter dan d.
kleine zijn, die nochtans zeer gezocht zijn.
Op d. verkooping der gravin v. Wassenaar v.
Obdam, in 1750, betaalde men voor „Een gozicht bij Rome" en „Eon bergachtig landschap"
f 434 en f 400. Te Rome vindt men zijn meeste
werken; in d. zomerzaal v. 't Vaticaan zes
groote stukken, die d. beroemdste kloosters
in Midden-ItalM voorstellen; in een andere
zaal v. 't Vaticaan eon landschap v. 23 Meter
breedte, dat hij met d. marteldood v. s. Clementius stoffeerde; ook zijn er stukken v.
hem in d. paleizen Colonna, Rondanini, Doria,
Pamfili, Rospigliosi on Sciarra. Ook in d. paleizen G
uarini en Pitti te Florence vindt men
schilderijen v. hem; in 't laatstgen. „Eon
wilde-zwijnenjacht" v. uitmuntenden toon on
„Een bergstroom, die zich tuss. rotsen een
weg baant". 't Museum to Berlijn bevat vijf
zijner stukken, waaronder , t't Gezicht op een
zeekust" en „d. Torenbouw to Babel" uit zijn
eersten tijd uitmunten; dat to Dresden bezit
er vier. Men vindt er in 't Museum to Napels,
to Weenen, to Schleissheim, te Salsdahlen, to
Munchen, to Antwerpen on verscheidene in
Engelsche verzamelingen, waarvan er onder
d. naam v. Claude Lorrain voorkomen. 't
Rijksmuseum to Amsterdam bezit v. hem
een „Landschap met een menigte reizigers,
die schijnen to rusten"; ook komt een zijner
teekeningen voor in d. verzameling v. aartshertog Karel to Weenen. In 't Louvre zijn
acht stukken v. dezen meester. Hij etste
versch. landschappen, bijv. twee, geteekend
Paulus Brill inv. et fec., Vincenso Censo
formis Romae, dw. fol., en twee gezichten in
Campania met gebouwen on rotsen, get. P.
Brill fec. 1590, dw. fol. Van Dijck schilderde
zijn portret, dat door De Jode gegraveerd is;
Galle, Hondius, Hollar, Van Nieulant, Magdalena De Passe, de Sadeler's en Vorsterman
hebben naar zijn werken gegraveerd.
Brill (WILL. GER.), geb. 10 Oct. 1811 to
Leiden, studeerde daar in d. letteren, word
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eerst gymnasium-leeraar en in 1859 hoogl. in
d. letteren to Utrecht. Van zijn degelijke on
duidelijke taalk. on geschiedk. werken worden hier vermeld : zijn spraakleer (meermalen
herdrukt); spraakleer v. d. volzin; stigleer,
Voorlezingen over d. geschied. der Nederlanden" (2 dln, 1861 t. '71); „Israel on Egypte" en
„Opmerkingen op 't gebied der Eng. spraakkunst."
Brillant, Zie Diamant.
Brillantkever of juweeltor (Entimus
imperialis, Fab.) behoort tot d. fam. der snuitkevers en wordt gevonden in Brazilie en
andere warme deelen v. Z.-Amerika. Daze
insecten hebben goudgroene dekschilden, op
ieder v. welke eon rij schubjes is, die als
diamanten fonkelen.
Brillat-Savarin (ANTHELMEk, een geestig
schrijver, geb. to Belley, 1 Apr. 1754, en overl.
2 Febr. 1826, bekleedde een rechterlijke betrekking, toen d. omwenteling v. 1789 uitbrak.
Hij ward in d. volksvergadgring gekozen,
ward president v. 't gerectrtshof to Aix, verloor die betrekking weder door d. gebeurtenissen v. 10 Aug. 1792 on vluchtte onder 't
Schrikbewind om vervolging wegens zijn
denkwijze to ontgaan eerst naar Zwitserla,nd
en spoedig daarop naar d. Vereenigde Staten
in Amerika. Zijn goederen warden in beslag
genomen, maar bij zijn terugkeer in 1796
teruggegeven. Hij ward in 1800 lid v. 't Hof
v. cassatie, welke betrekking hij tot zijn dood
behield. Als schrijver is hij eerst na zijn dood
bekend geworden, voorn. door zijn „Physiologic du gait", in 1825 to Parijs anoniem uitgeg.; v. dat werk verscheen in 1834 d. tweede
en in 1840 d. 3e druk, die door Balzac bezorgd
ward. Onder zijn overige werken behooren:
„Vues et projets d'economie politique" (Paris,
1802) on „Essai historique et critique sur le
duel" (Paris, 1819).
Brilslang. Onder d. gevaarlijkste vergiftige slangen behoort 't geslacht Naja Laurenti,
bij ons bekend onder d. naam v. Brilslang.
Daze naam is ontleend a. twee kruisvormige
zwarte vlekken voor op d. rug dicht achter
d. kop, die door een zwarte, naar voren bolls
streep verbonden zijn, welke teekening alzoo
d. gedaante v. een zoogen. knijpbril vertoont.
Deze figuur wordt waargenomen bij Coluber
Naja L. (Naja tripudians der nieuwere schrijvers), die in Bengalen leeft. Op doze soort
past dus eigenlijk d. naam Brilslang. Bij
andere verscheidenheden dezer soort, gelijk
ook bij een andere soort, die tot 't gesl. Naja
behoort, ontbreekt die teekening; daze is d.
Naja Haje Merrem (Coluber Haje L.), die in
Egypte on in andere deelen v. Afrika, ook a.
d. kaap d. Goede Hoop, met veal verscheidenheden voorkomt. In 't werk over d. slangen
„ErpOtologie" par A. M. C. DumOril (Paris
1854) wordt 't geslacht Naja tot daze twee
soorten beperkt on a. d. overige slangen, die
men made tot dit geslacht gebracht had, in
andere geslachten een plaats aangewezen. d.
Naja's hebben een of twee kleine ondoorboorde tanden in d. bovenkaak achter d.
groote doorboorde giftand. d. Schilden onder
d. staart zijn in twee rijen geschaard; d.
schubben, die 't lijf bedekken, zijn glad, zonder uitspringende ltjnen. 't Voorste deel v. d.
rug, 'tgeen men bij andere dieren d. hals
zou noemen, kan zich schijfvormig uitzetten d. ribben zijn daar niet naar beneden
gebogen, maar plat en lang; wanneer d. huidplooi zich uitspant, worden daze ribben naar
voren getrokken. d. Brilslangen kunnen 't
voorste deal v. 't lichaam recht opheffen en
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zij kunnen op 't achterste, in kringen samengekronkelde deel rusten. Met daze soorten
oefenen, zoowel in IndiO als in Egypte, d.
zoogen. slangenbezweerders hunne kunsten uit,
na eerst d. giftanden uitgetrokken to hebben.
Beide soorten worden ruim een Meter lang.
Brimeu (KAREL v.), graaf v. Mogen, ward
door Filips II, vO6r diens vertrek naar Spanje
in 1559, tot stadhouder v. Gelderland benoemd.
Hij was toen een gematigd voorstander v. geloofsvrijheid en ried, ofschoon hij zich met
bij 't Verbond der Edelen voegde, d. Landvoogdes tot toegevendheid. Toen echter d.
Beeldstormerij hem, gelijk zooveel R. Katholieke edelen, v. 't voorstaan der volkszaak
afkeerig maakte, sloot hij zich nauw bij d.
Landvoogdes aan on zwoer hij haar to zullen
bijstaan om d. beeldstormers to straffen on
d. ketterij uit to roeien. Hij nam toen deel a.
d. bemachtiging v. Valenciennes, belette Brederodes aanslag op Utrecht en streed in Groningerland wakker tegen Lodewijk v. Nassau;
niettegenstaande hij kort to voren zwaar gewond was, voerde hij in d. slag bij Jemmingen d. voorhoede aan. d. Barbaarsche strafoefeningen on verguizing v. 's lands voorrechten door Alva stieten horn echter tegen
d. borst, zoodat hij, toen Alva 't innen v. d.
Tienden penning doorzette, zijn ontslag nam.
Hij overl. weinig dagen daarna, 8 Jan. 1572.
Brinck (ERNST Of EGBERT), geb. in 1580 to
Harderwijk, diende in zijn jeugd d. Koning
v. Frankrijk, vertoefde v. 1606 t. 1608 in Engeland, bezocht tot vermeerdering zijner kennis nog versch. landen v. Europa, was v.
1612 t. 1615 secretaris bij 't Nederl. gezantschap to Konstantinopel on was daarna bibliothecaris der universiteits-boekerij in zijn
vaderstad on daar herhaaldelijk burgemeester.
Hij overl. 4 Dec. 1649. Hij was een veelzijdig
ontwikkeld man, in talen en geschiedkunde
zeer bedreven en goad dichter. Hij bezorgde een
Nederl. uitg. v. Mercators Lat. Atlas, werkte
made a. Blaeu's „Tooneel der steden" en hielp
PONTANUS bij diens „Geschiedenis v. Gelderland."
Etrinc.lanann (J011. BERNH.), geb. 4 Febr.
1813, ward in 1870 tot bisschop v. Munster
verheven. Toen d. zoogen. Kulturkampf in
Pruisen uitbrak, kwam hij met kracht voor
d. rechten v. zijn Kerk on zijn Bisdom op,
tengevolge waarvan hij zijn ambt verloor en
't land moest verlaten. Hij woonde toen incognito to Kralingen in Z.-Holland on to
Houthem in Limburg, tot hij bij d. veranderde
staatkunde v. Bismarck on d. opheffing der
Meiwetten vergunning ontving in zijn bisdom
terug to keeren. Hij ward daar met geestdrift
ontvangen, maar overl. reeds op 13 Apr. 1889.
Brindisi is een havenstad in 't Z.-Oostelijkste deel v. Italie in 't arrond. Lecce. d.
Haven is sedert 1866 aanmerkelijk verbeterd,
met kaden en havenhoofden voorzien en tot
eon diepte v. 8 1/2 Meter gebracht, zoodat groote
oceaanbooten er nu veilig kunnen verkeeren.
Sedert namelijk d. Alpen op versch. plaatsen
zijn doorboord, zoodat 't spoorwegnet v. WestEuropa bij dat v. Italie aansluit, is Brindisi
't uitgangspunt geworden v. d. kortste zeereis n. 't Suez-Kanaal. Sedert 1870 neemt d.
Engelsche mail daar d. reizigers op, die er
per spoor uit Duitschland, Zwitserland on
Frankriik aankomen om zich n. 't Oosten in to
schepen. d. Stad neemt dientengevolge snel
in grootte toe en telt reeds 17 000 inw. Reeds
in d. oudheid was Brindisium 't punt v. overvaart naar 't Balkan-schiereiland.
Brindley (JAMES), waterbouwkundige, geb.
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te Wormhill, in 't Eng. graafs. Derby, in
1716, overl. in 1772, had behoeftige ouders en
leerde niet eens lezen en schrijven. Op 17-jar.
leeftijd kwam hij bij een molenmaker in d.
leer en nu ontwikkelde zich zijn aanleg voor
d. werktuigkunde. Zijn proefstuk, waardoor
hij zich omstr. 1752 eenigen naam verwierf,
was een werktuig, dienende om 't water uit een
steenkolenmijn op to brengen. Een door hem
ontworpen plan v. een werktuig, om bij d.
zijdespinnerij toegepast to worden, vestigde
d. aandacht v. d. Hertog v. Bridgewater op
hem, zoodat deze hem 't aanleggen v. 't Bridgewater-kanaal opdroeg, ten einde zijn mijnen
in Worsley met Manchester en Liverpool to
water to verbinden. Dit merkwaardige kanaal
is 't meesterstuk v. Brindley; 't loopt door
een rots en met een aquaduc ter lengte v.
achthonderd Meter dwars over een vallei,
13 Meter boven d. riv. Irwell; er passeeren
op dat punt tegelijkertijd schepen in d. Irwell,
schepen in 't kanaal en spoortreinen door 't
dal boven elkander. Na dien tijd werden er
weinig water werken in Engeland ontworpen
en uitgevoerd, waarover niet vooraf 't oordeel
v. BRINDLEY ingewonnen was. Onder zijn
voorn. plannen behooren die tot 't droogmaken der moerassen in Lincolnshire on die ter
verbinding v. Engeland met Ierland door een
schipbrug. BRINDLEY bezat veel vernuft in 't
ontworpen en wist zich tot d. uitvoering
zijner plannen v. zeer eenvoudige middelen
to bedienen. Slechts zelden bezigde hij teekeningen of modellen; hij liet 't work onder
zijn opzicht uitvoeren en, wanneer hem doze
of gene belangrijke zwarigheid in d. wog
kwam, zonderde hij zich of tot 't overdenken
der moeilijkheid en hij vond dan meestal d.
middelen om zijn doel to bereiken.
Brink (JAN TEN), geb. 8 Sept. 1771 to Amsterdam, studeerde daar a. 't Athenaeum on
vervolgens a. d. hoogeschool to Leiden in d.
letteren onder d. leiding v. LUZAC en RUHNKENrus. Hij onderscheidde zich door grondige
on scherpzinnige studio, maar ook door
hartstochtelijke vrijheidsliefde on vurige welsprekendheid. Hierdoor oefende hij to Leiden
en 's Gravenhage grooten invloed bij 't voor
bereiden on uitbreken der Omwenteling v.
1795. Wel verre echter v. daarvan partij te
trekken om tot hoogen rang to klimmen, trok
hij zich terug en aanvaardde hij 't roctoraat
a. d. Lat. school to Harderwijk, waar hij in
1804 hoogleeraar in geschiedenis, welsprekendheid on Grieksche letterk. a. d. hoogeschool
werd. Bij d. inlijving v. ons land bij 't Fransche Keizerrijk word deze hoogeschool opgeheven, maar in 1815 werd TEN BRINK benoemd
tot hoogl. in d. oude letteren to Groningen,
waar hij werkzaam bleef tot zijn dood op
2 Oct. 1839. Van hem is menig voortreffelijk
werk bewaard gebleven, inzonderheid schoone
on nauwkeurige vertalingen v. classieken,
bijv. die v. Crispus Sallustius (1790); v. Xenophons „Krijgstocht v. Cyrus" (1809); v. Euripides' treursp. „Medea" (1813); v. d. „Cyropaedie" (1814) en v. d. „Gedenkwaardigheden v.
Socrates" (1819). Met H. BOSSCHA en J. M. KEMPER redigeerde hij d. „Bibliotheek der oude
letterkunde".
Brink (JAN TEN), geb. 15 Juni 1834 to Appingadam, kleinzoon v. d. voorg., bezocht daar
d. Lat. school, v. welke zijn vader rector was,
on studeerde vervolgens to Utrecht in d.
theologie en behaalde toen reeds een gouden
medaille a. d. Groninger hoogeschool voor een
studio over G. A. BrederoO, waarover hij in
later jaren nog veel helderder licht ontstak.
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In 1860 verwierf hij 't doctoraat in d. godgeleerdheid, maar hij aanvaardde een betrekking
als huisonderwijzer to Batavia en werd in
1862 leeraar in d. Nederl. taal, geschied- en
aardrijksk. a. 't gymnasium to 's Gravenhage.
In 1884 aanvaardde hij 't hoogleeraarsambt
in d. Nederl. letterk. a. d. Leidsche universitelt. TEN BRINK ontwikkelde gedurende al dien
tijd een groote werkkracht; behalve dat hij
vaak als gevierd redenaar optrad on een menigte bijdragen a. dagbladen en tijdschriften
leverde, bezitten wij v. hem een lange reeks
bellettristische, letterkundige on geschiedkundige werken, v. welke hier slechts vermeld
kunnen worden: „D. V. Coornhert en zijn wellevenskunst" (1860); „Oost-Indische dames en
heeren" (1866); „Schots eener geschiedenis der
Nederl. letteren" (2e dr. 1882); „Vier bladzijden
uit d. Fransche revolutie" (1868); „d. Schoonzoon v. Mevrouw de Roggeveen" (1869);
„Letterk. schetsen" (1874); „Geschied. der
Nederl. letterkunde" (1877); ,Slachtoffers en
helden der Frans. revolutie" (1878); „d. Familie Muller-Belmonte" (1879); „Een schitterende carriere" (1881); „Litterarische schetsen on kritieken" (8 din, 1882 t. '84); „Ooze
hedendaagsche letterkundigen"; „Jan Starter
en zijn wijf" en d. resultaten zijner verdere
onderzoekingen aangaande G. A. Brederoa.
Brink (ALBERTUS JAN TEN), geb. 30 Jan.
1836 to Appingadam, brooder v. d. voorg., sedert 1870 rector en directeur der H. Burg.
school to Enkhuizen, schreef een vert. in
dichtmaat v. Sophocles' treursp. „Antigone"
(1861); „Twaalf gedichten" (1861); een vert. v.
Heiberg's tooneelsp. Een ziel na den dood"
(1865) ;• „Willem van Harpens leerjaren" (1871)
en „Longfellow; een bloemlezing en waardeering" (1873).
Brink (BERNH. BGID. CONR. TEN), geb. 12 Jan.
1841 to Amsterdam, studeerde to Diisseldorf,
Essen, Munster on Bonn in d. letteren on
word in 1870 hoogl. to Marburg, in 1873 to
Straatsburg. Hij redigeert: „Quenon u. Forschungen zur Sprach- u. Kulturgesch. der
german. Volker" on schreef: „Chaucer" (1870);
„Gesch. der engl. Litteratur" (1877, vert. in 't
Eng. 1883); „Dauer u. Kiang" (1879) en „Chaucers
Sprache u. Verskunst" (1884).
Brink (REIN. CORN. BAKHUIZEN V. D.), Zie
BAKHUIZEN V. D. BRINK.
Brinkman (CAREL LEONHARD),

geb. 10
Sept. 1820 to Amsterdam en overl. 30 Sept.
1881, was een ondernemend, degelijk uitgever,
die zich door 't ter perse leggen v. een groot
aantal schoolboeken en wetenschappelijke
werken verdienstelijk heeft gemaakt. Hij was
uitgever der geschriften v. 't Nederl. Onderw.
genootschap, waarvan inzonderheid d. schoolboeken over Kennis der Natuur een menigte
drukken beleefd hebben en d. goedkoope on
goede landkaarten in veel duizenden ox. verspreid zijn. Ook d. werken v. 't AardrijM.
genootschap werden door hem uitgeg. BRINKMAN was daarenboven een voortreffelijk bibliograaf, die door zijn maandlijsten v. d. in
Nederland verschenen werken, on d. jaarregisters daarop, een blijvenden dienst a. d.
boekhandel en a. d. geleerden bewees. Zijn
belangrijkste onderneming was d. uitg. der
Gelllustreerde Encyclopaedia in 16 din, wier
voltooiing hij nog beleefde.
Brinkmann (KARL GUSTAAF), in 1764 to
Branokirka bij Stockholm geb., studeerde in
zijn vaderland en leefde vervolgens een geruimen tijd in Duitschland. In 1791 word hij
kabinet-secretaris to Stockholm; in 1792
Zweedsch-legatie-secretaris to Dresden; in
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1797 to Parijs; in 1801 charge d'affaires to Berlijn on in 1807 vertrok hij als buitengew. gezant
naar Londen. In 1810 keerde hij naar Stockholm
terug, waar hij sedert als kamerheer en lid
v. 't college tot beraadslaging over d. rijksaangelegenheden werkzaam was. Hij is als
dichter onder d. naam v. Selmar bekend. Zijn
„Gedichte" (Leipzig, 1783, 2 Bde); „Gedichte"
(Berlijn, 1804); „Philosophische Ansichten and
Gedichte" (Berlin, 1806) zijn scherpzinnig,
welluidend en gevoelvol en toonen heerschappij over d. taal en rijkdom v. gedachten.
Zijn gedicht „Die Welt des Genius" werd door
d. Zweeds. acad. v. wetensch. bekroond. d. Hem
toegeschreven „Memoires des Freiherren von
S." zijn- v. Woltmann en diens echtgenoote.
Brinon (PIERRE), raadsheer v. 't Parlement
to Rouaan, omstr. 1620 gest., schreef „L'Ephesienne", blijspel in 5 bedrijven en een Frans.
vertaling der treurspelen „Baptista" en „Jephta" v. Buchananus (1613—'14).
Brinvilliers (MARIE MADELAINE DREUX
D'AUBRAY, marquise de) was een beruchte
Fransche gifmengster uit d. tijd v. Lodewijk XIV. Zij stond in ongeoorloofde betrekking tot d. redder GAUDIN DE S. CROIX, die, in
d. Bastille opgesloten, daar v. d. Italiaan
EXILI 't bereiden v. vergiften leerde en na
zijn loslating in 't huis der Markiezin een
werkplaats tot 't gifmengen oprichtte. d. Markiezin nam met zijn poeders eerst proeven
op dieren en daarna in hospitalen op zieken,
die zij onder 't masker v. vroomheid en liefdadigheid bezocht en wien zij 't noodlottig
poeder in beschuitjes toediende. Nu zeker v. d.
werking, gebruikte zij 't gif om eerst haar wader
en vervolgens alien, die haar boozen hartstocht in d. weg stonden, te dooden. Haar echtgenoot behield 't leven, doordat s. CROIX, die
er tegen opzag d. moordenares to huwen, a.
d. markies DE BRIN VILLIERS, telkens als die
vergiftigd werd, tegengif toediende. d. Misdaden kwamen uit, wijl s. CROIX in zijn werkplaats dood bleef door 't inademen der gifdampen en d. politie een onderzoek instelde.
d. Markiezin ontsnapte wel naar Luik, waar
zij zich in een klooster verborg, maar zij werd
gevonden en in 1676 op 't schavot ter dood
gebracht. 't Rechtsgeding bracht meer gru welen a. 't licht dan men vermoedde en openbaarde 't verregaande zedenbederf v. d. toenmaligen aanzienlijken stand in Frankrijk. Om
d. door 't voorbeeld v. d. markiezin DE BRINVILLIERS onrustbarend toenemende vergiftigingen te bestrijden, stelde Lodewijk XIV een
opzettelijke rechtbank tot vervolging dezer
misdaden in, d. zoogen. chambre ardente.
Brinz (ALoys), gab. 25 Febr. 1820 te Meiler
in Beieren, studeerde in d. letteren en in d.
rechten to Munchen en Berlijn, vestigde zich
als advocaat to Munchen en werd hoogl. in d.
rechtsgeleerdheid te Erlangen en in 1875 to
Praag. Hij werd ook lid v. d. Boheemschen
Landdag en naar d. Rijksraad afgevaardigd,
waar hij d. Duitsche partij krachtig voorstond.
Zijn voorn. geschriften zijn: „Zur Lehre der
Compensation" (1849); „Kritische Blatter civilistischen Inhalts" (1852) en „Lehrbuch der
Pandecten" (1860).
Brion (Lours), gab. 6 Juli 1782 op Curacao,
kwam in Amsterdam op een handelskantoor
en streed in 1799 als vrijwilliger tegen d. Engelschen en Russen, die in Noord-Holland geland waren. Daarna bereisde hij Noord-Amerika, waar hij zich op zeevaartkunde toelegde;
hij rustte na d. dood zijns vaders, die hem
een groot vermogen naliet, een schip uit,
waarmede hij vele landen bezocht, en hielp in
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1805 krachtig made d. Engelschen v. Curacao to
verdrUven. Toen de bevrijdingsoorlog in ZuidAmerika uitbrak, wijdde hij daaraan al zijn
krachten. Hij werd opperbevelhebber der vloot
v. Columbia, kapt.-generaal v. 't leger, d. vriend
v. BOLIVAR. Hij bracht bjjna geheel zijn vermogen ten offer on werd d. schrik der Spanjaarden, want hij versloeg hun vloot bij 't
ail. Marguerite, veroverde een deel v. Guyana
on vernielde 30 schepen in d. mond v. d.
Orinoco. Hij beleefde d. geheele bevrijding V.
Z.-Amerika niet, want hij overl. op Curacao,
20 Sept. 1821.
Brion (GUSTAVE), gab. 24 Oct. 1824 to Rottsau
in Lotharingen, oefende zich to Parijs in d.
schilderkunst, waar hij omstr. 1850 d. algemeene opmerkzaamheid trok door zijn genrestukken on tafereelen uit d. Vogezen. Later
legde hij zich met uitstekend gevolg toe op
't schilderen v. voorvallen uit d. bijbelsche
geschiedenis. Zijn meest geroemde doeken
heeten: „'t Eindigen v. d. Zondvloed"; „Christus wandelt op zee"; „d. Drie Koningen";
„Een begrafenis in d. -Vogezen" en „d. Doop".
BRION muntte ook uit als illustrateur v. prachtwerken; d. 250 platen v. Victor Hugo's „Miserabies" zijn o. a. v. zijne hand.
Briquet
(MARGUERITE-URSULE-FORTUNEE
BERNIER), gab. 16 Juni 1782 to Niort (DeuxSevres) en daar overl. 14 Mei 1815, wijdde
zich vroeg a. d. beoefening der letteren en
toonkunst. Op 18 jar. leeftijd werd zij lid v.
d. Maats. v. fraaie letteren en v. 't Athenaeum
v. kunsten to Parijs. Zij gaf in 't licht „Ode
sur les vertus civiles" (Paris, 1801); „Ode sur
la vertu, la base des republiques" (Niort, 1804);
„Bouts-limes, Epigrammes, Idylles, Fables,
Cantates" in d. „Almanachs des Muses" on in
d. „Bibliotheque Francaise" ; „Dictionn. histor.
et bibliograph. des Francaises et des etrangeres
naturalisees on France" (Paris, 1804) on „Deux
elegies imitees de Milady Montague" (Niort,
1806).
Briquetten zijn gruis- en poedervormige
brandstoffen, die met of zonder bindmiddel
tot stukken v. eon geschikte grootte worden
saamgeperst. Men gebruikt daartoe gruis v.
steen-, bruin- of houtskool, houtspaanders,
zaagsel, turfmolm en als bindmiddel teer of
pek. Tegenwoordig worden in fabrieken d.
grondstoffen a. zulk een hitte blootgesteld,
dat daaruit alle vocht verdampt en teerachtige bestanddeelen vrij worden, waarop onmiddellijk door sterke parsing zonder bindmiddel d. briquet tot een vast geheel wordt
gemaakt. In streken, waar veel leem v,porhanden is, kneden d. bewoners eon deel leem
met twee deelen steenkoolgruis onder toevoeging v. eenig water tot briquetten of
ballen, die, gedroogd, in d. kachel of in 't fornuis een sterke, gelijkmatige en langdurige
hitte geven.
Brisbane heat eon rivier en een daaraan
nieuw ontstane stad in 't 0. v. Nieuw-Holland.
d. Rivier, die uitloopt in d. Moreton-baai 'en
diep landwaarts in bevaarbaar is, werd in
1823 ontdekt door Oxley. Langs beide oevers
ontwikkelde zich snel een kolonie, die in
1859 een zelfstandig bestaan verkreeg onder
d. naam v. Queensland en waarvan Brisbane
d. hoof'dstad werd. Daze stad telde in 1880
met d. voorsteden reeds meer dan 30 000 illW.,
heeft schoone gebouwen, levendigen uitvoerhandel v. talk, huiden, wol en goud en in d.
omtrek welige akkers en lieflijke landhuizen.
Brisbane (THOMAS MACDONGALL), gab. 23
Juli 1773, trad in Britschen krijgsdienst en
streed onder YORK in Noord-Holland, onder
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ABERCROMBY in West-India en onder WELLINGTON in Spanje. Op diens aanbeveling word hij in

1821 benoemd tot gouverneur v. New-SouthWales. Hij stichtte daar veel goads, bevorderde d. welvaart en moedigde wetenschappelijke ontwikkeling aan. Hij zelf was een
verdienstelijk sterrekundige, die op 't door
hem to Sidney gestichte observatorium d.
plaats bepaalde v. een aantal nog onbekende
sterren v. 't Zuider-halfrond. In Engeland
teruggekeerd, stichtte hij ook daar een observatorium. Hij overl. 27 Jan. 1860.
Brisebarre (ED. LOUIS ALEX.), geb. 12 Febr.
1818 to Parijs, ontving zijn opleiding a. 't college Charlemagne en werd klerk, maar gevoelde groote neiging tot 't tooneel, waar hij
matigen bijval inoogstte, maar veel moor
opgang maakte door zijn vaudevilles. Toen
in 1835 zijn „Fiole de Cagliostro" een stroom
v. toeschouwers lokte, was zijn naam als tooneelschrijver gevestigd en leverde hij maar
dan 100 stukken, deels met andere auteurs to
zamen geschreven en waaronder er zeer geestige en lachwekkende zijn. Eenige er van zijn
ook op ons tooneel bekend, zooals: „Le tigre
de Bengale"; „Drin-Drin"; „Rose Bernard";
„Les menages de Paris"; „Les rentiers"; „Le
musicien des rues" on „Les pauvres fines".
Hij overl. 17 Dec. 1871.
Briseis, eigenlijk Hippodamia, was d. dochter v. d. opperpriester v. Zeus, Brises; na d.
verovering der stad Lyrnessus werd zij d. gevangene v. Achilles. Agamemnon nam haar
tot zich onder voorwendsel, dat zij bij 't deel
v. d. buit behoorde, dat hem toegewezen was,
. waarop Achilles zwoer, niet langer deel a. d.
oorlog to zullen nemen; maar d. dood v. zijn
vriend Patroclus deed hem weder d. wapenen
op vatten, 'tgeen beschreven wordt in d. eerste
zangen v. d. Ilias.
Brissac (DE COSSE DE) is d. familienaam
v. versch. Fransche veldheeren, die tot hoogen
rang klommen. CHARLES D. B. was maarschalk
v. Frankrijk in d. oorlogen tegen Karel V.
Hij verdreef 't Keizerlijk leger uit PiOmont
en bracht bij d. verdediging v. Landrecies
't overmachtig leger v. Karel V drie nederlagen toe. Hij word gouverneur v. PiOmont
en overl. 31 Dec. 1563. — Zijn zoon, insgelijks
CHARLES D. B. geheeten, streed in d. godsdienstoorlogen in Frankrijk a. d. zijde der Guises.
JAI was gouverneur v. Parijs, toen Hendrik IV
die stad belegerde, opende na d. dood der
Guises en d. overgang v. d. Koning tot d.
R-Kath. kerk d. poorten voor d. wettigen
monarch, die hem tot maarschalk verhief.
insgelijks maarschalk V. Frank-ARTHUR D. B.,
rijk. diende Karel IX tegen d. Hugenoten, maar
Catharina de Medicis verdacht hem v. kuiperij en list hem in d. gevangenis zetten,
waaruit Hendrik III hem 17 maanden later
ontsloeg. — In d. eerste dagen der Fransche
revolutie was een lid dozer familie, LOUIS
HERCULE TIMOLEON D. B., bevelhebber der Zwitsersche garde en commandant v. Parijs. Hij
stond in 1791 a. 't hoofd v. d. nationals garde,
maar werd in 1792 te Versailles door 't Jaco•
bijnsc gepeupel. vermoord.
Brisson (MATHURIN JACQUES), gab. 30 Apr.
1723 te Fontenay in Poitou, werd onder d.
leiding v. ROaumur een voortreffelijk natuurkundige. Hij werd hoogl. in d. natuurkunde
a. 't college Navarre en to midden v. d. stormen der Revolutie, die zijn hoofd niet deerden, hoogl. a. d. centrale school to Parijs. Hij
deed veel om d. belangstelling zijner landgenooten in natuurkennis, hoofdzakelijk in
dierkunde, to verhoogen en helderder begrip-
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pen over natuurverschijnselen ingang to doen
vinden; o. a. voerde hij d. pas uitgevonden
bliksem-afleiders in Frankrijk in. Hij overl.
23 Juni 1806. Van hem bestaan d. volgende
werken: „Ornithologie" (6 din, met 216 kopergravuren, 1760); „Le regne animal, divise en
neuf classes" (1756) ; „POsanteur spOciflque des
corps" (1787) on „Dictionnaire raisonne de
physique" (1781-1800).
Brisson (EUGENE HENRI), gab. 31 Juli 1835
te Bourges, studeerde to Parijs in d. rechten,
werd daar in 1859 advocaat, maar nam al
dadelijk ijverig deel a. 't staatk. leven. o. a.
door in dagbladen vrijheidlievende artikelen
to plaatsen; zijn in 1868 gestichte „Revue
politique" werd door d. Keizerlijke censuur
verboden. Na d. val v. 't Keizerrijk (4 Sept.
1870) was hij een korten tijd adj.-maire v.
Parijs en sedert 1871 lid v. d. Nation. vergadering, waar hij zich bij d. radicals partij
voegde. Ook in d. Kamer v. afgevaardigden
was hij d. leider der Republikeinen, invloedrijk
lid v. belangrijke commission en sedert Nov.
1881 in plaats V. GAMBETTA voorzitter der
Kamer. In Apr. 1885 werd hij president v. 't
ministerie met d. portefeuille v. Justitie. Toen
echter d. groote opoffering v. soldaten on geld
bij d. veroveringen in Tonkin algemeene afkeuring wekte, trad hij in Jan. 1886 af, opgevolgd door 't ministerie FREYCINET.
Brissot (JEAN PIERRE), naar 't dorp, waar hij
in zijn jeugd woonde, DE WARVILLE genoemd,
had op d. loop der Fransche staatsomwenteling een grooten invloed. Hij was in 1754 to
Chartres geb. en d. zoon v. een herbergier.
Hij werd to Parijs klerk bij een procureur,
waar ook Robespierre arbeidde. Zijn eerste
work „ThOorie des lois criminelles" ondervond
veel goedkeuring, o. a. v. Voltaire en d'Alembert en zijn „Bibliotheque des lois criminelles"
werd algemeen geprezen. Hij vertrok later
naar London en gaf daar een wetensch. tijdschrift uit, „Lyceum" geheeten; hij kon dit
evenwel met staande houden en keerde naar
Parijs terug, waar hij, ten onrechte voor d.
schrijver gehouden v. een pamflet tegen d.
Koningin, in d. Bastille gezet word. Madame
de Geniis en d. Hertog v. Orleans bewerkten
zijn bevrijding, waarna hij met Clavibre, onder
medewerking v. Mirabeau, eenige vlugschriften over d. flnanciOn uitgaf. Korten tijd daarna
werd hij door d. Hertog v. Orleans a. zijn
secretarie in 't Palais-royal geplaatst, doch
eon komplot, dat daar gesmeed werd en welkt3
gevolgen hem opnieuw met gevangenis dreigden, deed hem naar London wijkon, waar hij
lid werd der vereeniging tot afschaffing v. d.
slavenhandel. Te Parijs teruggekeerd, stichtte
hij daar een dergelijke vereeniging onder d.
naam v. „SociOto. des amis des noirs" (1788),
ten gevolge waarvan hij een rein naar Amerika
deed. Hij gaf daarna eenige brochures uit, benevens 't dagblad „Le patriote francais", dat
spoedig 't orgaan der vrijheicismannen en
hunner denkbeelden werd. Zijn invloed nam
nu zeer toe; in d. Staten-Generaal werd hij
als autoriteft aangehaald en later werd hij
door Parijs tot lid der Nationale vergadering
gekozen. Zonder daar 't hoofd eener eigenlijk
politieke partij to zijn, oefende hij or een groote
macht uit; d. voorstanders v. 't oude regime
noemden alle aanhangers der hervormingsidee6n Brissotins. Later vereenigden zijn vrienden zich tot d. partij, die onder d. naam Girondins bekend is. BRISSOT verzette zich zoowel
tegen d. Septembristen als tegen 't proces en
d. veroordeeling des Konings; hij was een
ijverig doordrijver v. 't denkbeeld, dat d. jonge
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republielLa. Engeland en Holland d. oorlog verklaren moest. Ook hij moest eindelijk, evenals
d. overige leden der Gironde, bukken voor d.
overmacht der partij „de la Montagne"; hij
werd v. samenspanning met 't Hof beschuldigd, te Moulins gevangen genomen en op d.
Abbaye gebracht, waar hij zijn memoires
schreef, getiteld „Legs a, mes enfants". Op 30
Oct. 1793 werd hij met 20 leden der Gironde
geguillotineerd. BRISSOT was geen genie en
geen groot redenaar, maar hij bezat uitgebreide kennis, een moedig en onbuigzaam
karakter en handelde naar onwrikbare grondstellin gen.
Brissotus (pETRus), een Fransch geneesheer, in 1478 te Fontenay geb., studeerde to
Parijs, waar hij later d. wijsbegeerte en d.
geneeskunde heeft onderwezen. Hij was een
geleerd volger v. Hippocrates en bestreod
met kracht d. leer over d. aderlating der
Arabieren, die bij ontstekingen 't bloed uit
e'en ader, die v. d. plaats der aandoening
verwijderd was, namen, terwijl hij, naar
't voorschrift v. Hippocrates, 't blood uit d.
ader nam, die 't dichtst bij d. plaats der
ontsteking lag. Hierdoor ondervond hij zoo
groote onaangenaamheden en kreeg hij zoo
veel vijanden, dat hij Frankrijk moest verlaten.
Hij begaf zich naar Portugal en stierf to Lissabon in 1522. Aan d. strijd over d. aderlating,
die naar BRISSOT wordt genoemd, namen d.
beroemdste geneesheeren v. dien tijd deal.
BRISSOT heeft geschreven „Apologia de incisione venae in Pleuritide" (Parijs, 1525).
Bristol is een havenstad a. d. Z.-W.-kust
v. Engeland, op 51° 27' 6" N. Br. on 2' 36/
W. L. v. Greenw. d. Avon vereenigt zich daar
met d. Fame en is dan bevaarbaar voor groote
schepen tot a. Kings-Roud, waar zij zich in
d. Severn of, zooals men daze daar noemt, in
d. golf v. Bristol ('t Verkeerde kanaal) ontlast.
Bristol ligt a. d. beide oevers der Avon, uitgebreid over heuvelen en dalen, als uitgangspunt v. een spoorwegnet, telt 210 000 inw. en
heeft talrijke glasblazenjen, ijzersmelterijen,
koper-, aardewerk-, zwavelzuur- on speldenfabrieken, alle op een zeer groote schaal ingericht. d. Handel, vooral op Oost-Indict, is zeer
levendig on breidt zich voortdurend uit, ofschoon niet in die mate, als bijv. to Liverpool.
't Bezwaar, dat nog in 't begin der 190 eeuw
bestond, dat d. schepen, die langs d. havenkade gemeerd lagen, gedurende d. ebbe droog
vielen, is sinds 1809 met groote kosten weggenomen door 't graven v. een kanaal, waardoor d. Avon toevoer v. water ontvangt, voldoende om twee uitgestrekte binnenhavens
of dokken voortdurend op eon peil to houden,
waarbij zelfs d. grootste schepen nog vlot
blijven, terwijl d. rivier zelf bij elk getij bevaarbaar is. Bristol bevat ruim 100 kerken,
een bisschoppelijk paleis, een universiteit en
veel voortreffelijke inrichtingen voor allerlei
onderwijs, musea en boekerijen, d. Victoriasocieteit en zeer veel liefdadige instellingen.
d. Ondersch. deelen der stad zijn verbonden
door vijf bruggen, waaronder merkwaardig is
een kettingbrug v. 270 M. lengte.
Brisures zijn in 't blazoen onderscheidingsteekenen v. jongere zonen.
Britannia is d. naam, dien d. Romeinen
gaven a. Engeland, Schotland on lerland benevens d. omliggende kleinere eilanden. Dezen naam ontleenden zij a. d. oudst bekende
bevolking v. Engeland, die v. Keltischen stam
was en Britones (Britten) genoemd werd. In
hooge oudheid was Britannia onbekend. Aristo•
teles (3'/2 eeuw v. Chr.) moist, dat er twee
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eilanden waren: Albion (Engeland en Schotland) en Ierne (Hibernia, Ierland). Julius Caesar
trachtte vergeefs er vasten voet to krijgen,
eerst toen AGRICOLA (v. 78 t. 84 n. Chr.) er
om heen gevaren was on d. woeste bewoners
v. 't Noorden, Caledonigrs genoemd, tijdelijk
onderworpen had, slaagden d. Rom. veldheeren er in 't tegenw. Engeland tot een provincie to maken. Tegen d. invallen en rooftochten der Caledoniers beschermden zij zich
door v. zee tot zee aarden wallen to maken
en keizer Alexander Severus deed tot dat
doel een steenen muur met wachttorens (Vallum Severi) metselen, waarvan d. ruInen nu
nog bestaan. Toen 't doordringen der Hunnen
en Gothen naar 't Westen d. Romeinen noodzaakte hun legioenen in Gallia saam te trekken, ontruimden zij ook Brittannia, waarna
(446 n. Chr.) Anglen, Saksen en Friezen onder
aanvoering v. HENGIST en HORSA naar Britannia overstaken on 't land onder elk. verdeel;
den. d. Oorspronkelijke bevolking trok zich
terug in 't uiterste Westen (Wales on Cornwales) of vluchtte naar d. overzijde v. 't Kanaal, naar Armorica (Bretagne).
Britanniabrug heat een tubulaire- of koker-brug, die 't eiland Anglesey met Engeland
verbindt. Daartoe moesten d. Conway-golf on
't Menay Kanaal overspannen worden, zonder
d. doorvaart V. groote schepen to belemmeren. Dit is geschied door een ijzeren tunnel,
v. binnen 4 1/2 M. breed on 8 M. hoog, te doen
dragon door veertien ijzeren kokers v. kust
tot kust. d. Tunnel over d. Conway-golf is
135 M. lang, die over 't Menay-Kanaal rust
op drie pijlers on is 600 M. lang. Dit meesterstuk v. bruggenbouw is v. 1847 t. '50 door
FAIRBAIRN OH STEPHENSON volvoerd; 't dient
voor spoortreinen. Voor voetgangers is over
't Menay-Kanaal een kettingbrug gespannen
door TALFORD (1819 t. '25).
Britannia-metaal
is een legeering
(menging) v. verschillende metalen, waarvan
Engelsch tin of Banca-tin 't hoofdbestanddeel
is. Afhangende v. d. versch. toegevoegde metalon on d. betrekkelijke hoeveelheden dragen d. mengsels ondersch. namen. Er zijn er
v. tin, lood, antimonium en bismuth; v. tin,
antimonium, zink on koper, e. a. d. Ondervinding heeft geleerd, dat 't best voldoet een
legeering v. 9 k 10 deelen best tin on 1 deel
antimonium. Met zorg gebruineerd, evenaart
dit 't zilver; 't kan gegoten, gesmeed, getrokken of geplet worden on behoudt bij zorgvuldig poetsen zeer lang een schoone metallieken glans. 't Kan echter geen groote hitte
verdragen, want 't smelt bij lager temperatuur dan tin.
Britannico
geb. omstr. 1460 to
Brescia, studeerde to Padua on wijdde zich in
zijn geboortestad a. d. beoefening der letteren;
hij opende een school, waarin veel geleerden,
zooals Gabr. Emo en Quinze Stoa, zijn gevormd. Hij stierf in 1518. Zijn Commentarign
op JUVENALIS, PERSIUS, STATIUS, HORATIUS on
TERENTIUS en zijn „Grammatica lat.", in 1493
to Brescia door zijn broeders AUG. en JAC.
BRITANNiC0 uitgeg. zijn zeer geacht. d. Kardinaal Querini heeft eenige kleinere geschriften v. dozen geleerde en zijn „Specimen litterat. Brixianae" in 't licht gegeven.
Britannicus (IVBERIUS CLAUDIUS GERMANICUS), zoon v. d. Rom. keizer CLAUDIUS en
MESSALINA, geb. in 42, kort nadat zijn vader
d. regeering aanvaard had, ontving reeds in
zijn jeugd v. d. Senaat d. bijnaam BRITTANNICUS, toen CLAUDIUS v. zijn tocht naar Brittanni6 terugkeerde. 't Recht v. opvolging werd
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hem door zijn vader ontnomen, toen deze, na
d. dood v. Messalina, met Agrippina hertrouwde
en haar zoon uit een vorig huwelijk, Domitius Nero, tot zoon aannam en dezen, omdat
hij eenige jaren ouder was dan Britannicus,
tot troonopvolger verklaarde, waarmede d.
Senaat genoegen nam. Toen CLAUDIUS door
zijn gemalin vergiftigd was, volgde Nero hem
op (54). Maar Agrippina geraakte met haar
zoon in onmin en bedreigde hem dat zij d.
rechten v. Britannicus op d. troon zou doen
golden; hierom bracht Nero zijn aangehuwden broeder in 55 door vergif om 't leven.
Racine heeft dezen broederinoord tot 't onderwerp v. een treurspel, getiteld : „Britannicus",
gekoz en.
Britius (FRANcois), Capucijner monnik uit
Rennes, missionaris in d. Levant, werd door
d. Congregatie der Propaganda naar Rome
teruggeroepen, om mede te werken a. d. overzetting v. Arabische werken. Hij heeft ook
een kort begrip der Annalen v. Baronius en
v. 't vervolg door Sponde (Rome, 1653, 3 din)
geleverd en was een der medewerkers a. d.
Arabische overzetting v. d. Bijbel (Rome,
1671, 3 din).
Brito (BERNARD DE), een Portugeesch geschiedschrijver, in 1569 te Almeida geb. en in
1617 gest., heeft in 't licht gegeven „La Monarquia Lusitana" (1597-1683, 7 din). d. Laatste
vijf deelen zijn V. ANT. en FR. BRANDANO. Ook
bestaan er v. hem een kroniek der Cistersienser orde, waartoe hij behoorde, en lofredenen
op d. koningen v. Portugal (1603).
Britsch Amerika heet al wat onder
Britsch gezag staat t. N. v. d. Vereenigde
Staten. 't Strekt zich uit over d. voile breedte
v. dit werelddeel behalve Groenland in 't 0., dat
a. Denemarken behoort, en Aljaska in 't W., dat
door d. Vereen. Staten v. Rusland gekocht is.
Britsch Amerika omvat: 1 0 Canada, 10 000 vk.
geog. mijl, met 3 millioen bew.; 2° NieuwBrunswijk, 1276 vk. g. mijl, met 280 000 bew.;
so Nieuw-Schotland, 881 vk. g. mijl, met 300 000
bew.; 4° Prins-Edwards-eil., 103 vk. g. mijl,
met 90 000 bew. ; 5° New-Foundland, 1898 vk.
g. mijl, met 140 000 bew. en 6° Columbia,
18360 vk. g. mijl, met 60 000 b, 80 000 bew.
Britsch Birma is een prov. v.'t BritschIndische rijk, 4125 vk. geog. mijl groot, met
700 000 bew. 't Strekt zich uit v. 10° t. 22°
NB. langs d. W.-kust v. Achter-Indi6, in 't
N. en Z. smal, in 't midden zeer breed. Zie d.
beschrijving des lands in 't art. Birma.
.Britsch-Indie is d. algemeene naam v.
't deel v. Zuid-Azie, dat 't Britsche oppergezag erkent. Dit gebied is ontstaan uit d. veroveringen, door d. Eng. 0.-Ind. Compagnie op
d. Portugeezen gemaakt, en uit verspreide
factorijen op d. kusten; 't binnenlandsch gezag is echter gegrondvest door d. overwinning, die Robert Clive in 1757 bij Plassey behaalde, waardoor 't rijk v. d. Grooten Mogol
werd ontbonden. 't Omvat thans nagenoeg
geheel Voor-IndiO (Hindostan), Nepaul, Arakan, Birma, Malakka, 't eil. Ceylon en d.
eilanden in d. golf v. Bengalen. Zie voor d.
kennis dezer landen d. desbetreffende artt.
Britsch Museum ('t) is een der grootste
inrichtingen voor kunst en wetenschap v. d.
wereld. 't Is ontstaan uit d. nalatenschap v.
H. SLOANE, die bij testament bepaald had, dat
zijn boekerij en museum voor 20 000 pst. a. d.
Britsche regeering zou worden aangeboden.
't Parlement aanvaardde dit aanbod in 1753
•en er werd daarenboven 100 000 pst. bijeengebracht, waarvoor d. noodige gebouwen aangekocht, ingericht en met een groot aantal
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kunstschatten verrtjkt werden. Van 1823 t.'55
is voor d. steeds in omvang toenemende verzamelingen, gehoorzalen en leeszalen een
grootsch gebouw tot stand gebracht, dat met
een facade v. 44 Jonische zuilen prijkt, drie
verdiepingen hoog is en een rechthoekig plein
omsluit, waarop een zeer practisch ingerichte leeszaal gebouwd is. 't Museum bestaat
hoofdzakelijk uit een boekerij, die ongemeen
rijk a. handschriften is, een verzameling v.
voorwerpen ter beoefening v. d. Nat. hist. en
een museum v. schilderijen, beeldhouwwerken
en oudheden. d. Boekerij bevat ruim 1 V2 millioen deelen en wordt jaarlijks met 20 000 a,
30 000 deelen vermeerderd. 't Aantal geschreven stukken gaat 70 000 te bo yen; hiervan
zijn ruim 30 000 documenten, 5000 Oostersche
manuscripten en d. „Codex Alexandrinus",
't oudst bekende handschrift v. d. Bijbel. Van
d. overige verzamelingen is 't merkwaardigst
die v. Assyrische oudheden, door LAYARD in
1857 begonnen en door GEO. SMITH v. 1873 t. '75
zeer uitgebreid.
Britsen heette d. lichaamsstraf, die voorheen a. d. matrozen voor een licht misdrijf
voor d. mast werd toegediend. Bij d. matrozen geschiedde dit met een eind touw, zonder dat zij zich ontkleedden; d. jongens echter moesten zich ontblooten en ontvingen d.
straf met een bundel dunne touwtjes, knutteltjes genoemd. 't Britsen was een straf, die d.
bevelhebber v. d. bodern mocht opleggen. In
geval v. zwaarder misdrijf moest vooraf krijgsof scheepsraad belegd worden; en, indien deze
d. delinquent tot d. bovengenoemde straf veroordeelde, werd dit laarzen genoemd en 't
touw was dan dikker. d. Laatste benaming is
nog heden a. boord bekend.
Britsen heeten
ook d. houten ligplaatsen en rustbanken in
militaire wachthuizen.
Britten ('t Huis te) is d. naam v. een
gebouw, door d. Romeinen aangelegd, niet
ver v. d. mond v. d. Rijn, waar thans Katwijk
a. Zee ligt. 't Was een groot vierkant gebouw,
een vesting of kasteel met driedubbele muren.
In 1520, 1552 en 1562 waren d. grondslagen
door d. lagen waterstand zichtbaar; in laatstgen. jaar lagen zij zelfs 20 dagen bloot en
werden er allerlei voorwerpen als potters,
lampen en ringen verzameld. Later zijn d.
overblijfselen nog zichtbaar geweest in 1570,
1588, 1662, 1666, 1672 en 1696. d. Ontbloote
grondslagen en d. daarin gevonden oudheden
zijn beschreven door Pars, Smits, Le Francq
van Berkhey en Engelberts. Twee der merkwaardigste steenen met opschriften v. 't Huis
te Britten zijn in 't voorportaal v. 't slot
Duyvenvoirde ingemetseld.
Britton (JOIN), geb. 7 Juli 1771 te Kingston in Wiltshire en overl. te Londen 1 Jan.
1857, legde zich toe op architectuur en archaeologic. Hij deed daartoe versch. reizen en schreef
daarover belangrijke werken, o. a. The architectural antiquities of Great-Britain" (5 din
met 278 pl.) en ,,Dictionary of the architecture
and archaeologic of the middle age" (1829).
Brives is een arrond. hoofdst. met 12 000
inw. in 't Frans. depart. Correze, a. d. rivier
Correze en a. d. spoorw. v. Orleans n. Limoges. d. Stad heeft eenige fabrieken, veel bin.nenl. handel, goede inrichtingen voor onderwijs en een standbeeld v. d. maarschalk BRUNE.
Brixen is een oude, schilderachtig gelegee stad met 5000 inw. in Tyrol, 558 M. boy.
d. zeespiegel, a. d. Eisack en d. Rienz, met
een station v. d. Brenner-spoorweg. d. Hoofdkerk bevat fresco's uit d. 14e en 15e eeuw. In
d. omtrek zijn veel wijngaarden.
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Brixius (GERRITS), Doopsgezind leeraar in
't laatst der 166 eeuw, woonde waarschijnlijk
in Groningen, waar hij bij d. Doopsgezinde
gemeente veel invloed had. In 1584 werd
hij onder 't Spaansche bestuur door stadsdienareri. uit Groningen geleid en gebannen.
Overigens was hij in West- en Oost-Friesland,
maar vooral in Groningen, zeer ijverig werkzaam ter verspreiding en verdediging v. 't
Doopsgezind geloof. Bij 't dispuut to Emden,
in 1578 tegen Horvormde leeraars gehouden,
was Brixius na Van Ceulen d. baste colloquent der Doopsgezinden. Hij verstond niet
alleen Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, een
ongewoon verschijnsel bij d. Doopsgezinden
v. dien tijd, maar was ook in andere wetenschappen zeer ervaren.
Briza, zie Trilgras.
Briz-Martinez (JUAN), in Saragossa gob.,
abt v. 't klooster v. s. Jan de la Pena in d.
Pyreneen, schreef een werk over d. stichting
on oudheden v. dit klooster (Saragossa 1620)
en een verhaal der lijkplechtigheden v. Philippus I v. Arragon 1599.
Brizard (GABRIEL), advocaat bij 't Parlement on eerste commies bij d. kanselarij der
orde v. d. H. Geest, was niet, gelijk hij voorgaf to zijn, abt on heeft d. tonsuur niet ontvangen. Zeer ervaren in d. geschiedenis v.
Frankrijk, die hij naar d. oorspronkelijke bescheiden beoefend had, schreef hij op verzoek v. Beaumont, aartsbisschop v. Parijs,
„Histoire genealogique de la maison de Beaumont on Dauphine", die deze prelaat op eigen
kosten liet drukken (1779, 2 dln). Vercler schreef
hij: „De l'amour de Henri IV pour les lettres"
(1785); „Eloge de Mably" (door d. Acad. der
Opschriften in 1787 bekroond); „Analyse du
voyage pittoresque de Naples et de Sicile par
l'abbe de Saint-Non" (1787); „Dissertation sur
le massacre de la s. Barthelemi" (Parijs, 1790,
2 dln) en „Notice sur l'abb6 de Saint-Non"
(1792). Hij stierf in 1793.
Brizeux ( JULIEN AUG. PELAGE), geb. 12 Sept.
1805 to L'Orient in Bretagne, overl. to Montpellier in Mei 1850, was een bevallig dichter v.
tafereelen, waarin steeds 't natuurschoon v.
Ain geboorteland wordt bezongen. Hij gaf in
't licht: „Marie" (1831), dat door bevoegde
kunstrechters zeer werd geprezen; „Ternaires"
(1841); „Bretons" en „Primel et Nola". Ook
bearbeidde hij in 1 tall6 een vert. v. Dante's
„Divina Commedia".
Brjansic is een arrond.-hoofdst. met 16 000
inw. in 't Russ. gouvern. Orel, a. d. beide
oevers v. d. Desna, ter plaatse, waar versch.
kleine rivieren daarin uitloopen, die d. stad
in vier wijken splitsen. Er is een station
v. d. spoorw. Orel-Vitebsk, veel handel in d.
voortreffelijke hennip, die in d. omtrek verbouwd wordt, versch. fabrieken en een geschutgieterij.
Broach is een gesp, behoorende tot 't
kostuum der Schotsche hooglanders. d. Broach
dient om d. kleederen op d. borst aan een to
hechten, is gewoonlijk sierlijk bewerkt, meest
v. zilver en soms met edelgesteenten bezet.
Zulk een kostbare broach gaat als een erfstuk
in een geslacht v. d. voorouders op d. nakomelingen over.
Broadhead (JOHN ROMEYN), geb. 2 Jan. 1814
to Philadelphia en overl. to New-York 6 Mei
1873, was v. 1839 t. '41 gezantschapssecretaris
to 's Gravenhage en ontving toe -n d. opdracht
in Europa oorkonden to verzamelen, die tot
bouwstof konden dienen voor d. geschied. der
Vereen. Staten. Hij verzamelde 5000 afschriften, waarvan een groot deal in Nederland en
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deze worden v. 1844 t. '55 in elf dln in 4° gedrukt. In 1853 gaf hij daarenboven uit „History
of the State of New-York".
Broca (PAUL), geb. in 1824 te s. Foy in 't,
Frans. depart. Gironde, werd hoogl. in d. chirurgische pathologie to Parijs on eerste chirung a. d. hospitalen v. Antoine en la Pito.
Hij heeft zich door zijn zaakrijke, heldere on
practische geschriften een onsterfelijken roam
verworven en is to beschouwen als 't hoofd
der nieuwere anthropologie in Frankrijk. Hier
worden v. zijn werken slechts genoemd: „De
Petranglement dans les hernias abdominales"
(2e dr., 1856); „Des aneurismes et de leur
traitement" (1856); „PEthnologie de la France"
(1859); „Recherches sur PhybriditO" (1860);
„Traite des tumours" (2 dln, 1869); „MOmoires
d'anthropologio" (3 dln,.1877) on „Sur Porig.ine
et la repartition de la langue basque" (1875).
Daarenboven redigeerde hij sedert 1872 d.
„Revue d'Anthropologie". BROCA overl. 9 Juli
1880 en op 26 Juli 1887 is ztjn standbeeld onthuld, geplaatst op 't plein voor d. geneesk.
school to Parijs.
Brocaat is een kostbare stof v. zware zUde,.
waarin met goud- on met zilverdraad bloemen,
vogels on andere figuren zijn geweven. Lyon,
Parijs en Genua waren voorheen vermaard
door d. vervaardiging v. kunstig doorweven
brocaat. Glimmerbrocaat wordt to Amberg in
Beieren vervaardigd door glimmerhoudend gesteente fijn to kloppen, to ziften en to slibben;
d. dan overblijvende zeer kleine glimmerdeeltjes glinsteren als zilver en worden gebruikt om papier, leder en manufacturen to
versieren en, wijl zij groote hitte weerstaan„
in glas of glazuur to mengen, 'tgeen een schoon
effect geeft.
Brocard of Brucard, Dominicaner monnik, omstr. 1232 naar Palestina gezonden,
leefde er tien jaar in 't klooster v. d. berg
Sion. Zijn „Catena temporum seu Rudiments
novitiorum", een soort v. algemeene geschiedenis, zag in 1475 in 2 dln to Lilbeck 't licht
on is onder d. titel „Men des histoires" in 't
Fransch overgezet, te Parijs 1488 in 2 dln
gedrukt. Deze uitgaaf is d. baste; ook die,
door Joh. Romberch to Venetia bezorgd,
wordt geroemd. Deze BROCARD, wiens voornaam onbekend is, is wel eens verward met
BONAVENTURE BROCHARD.

Brocardo (JAcoPo), to Veneti6 geb. in d.
2e helft der 16e eeuw naar ons Vaderland gekomen, on later naar Neurenberg getogen, waar
hij in 1594 nog woonde, had 't protestantisme
aangenomen, maar verviel tot dweperij en
mystieke schriftverklaring. Hij beweerde, dat
d. voorspellingen, in d. Apocalypsus vervat,
in d. 16e eeuw vervuld zouden worden. Zijn.
schriftverklaring werd door d. Synode to Middelburg in 1581 verworpen, maar hij vond
beschermers on aanhangers in Frankrijk, die
zooverre gingen, stappen bij d. Protestantsche
vorsten to doen om zich to vereenigen tot
omverwerping v. d. Pauselijken stool. Van zijn
„Interpretatio et paraphrasis libri Apocalypseos" verscheen in 1610 een 2e druk to Leiden.
Hij gaf ook een „Interpret. mystica at profetica in Gen. at Levit." (1580) en een „Interpret. myst. et prof. Cantici-Canticorum" (1583)
in 't licht.
Brocario (ARN. WILL. DE), een beroemd
Spaansch boekdrukker, legde ter parse (1514
t. '16) te Alcala d. merkwaardige „Biblia polyglotta" v. Ximenez, 6 dln in fol. d. Eerste
vier deelen bevatten 't Oude Testament in 't
Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch en Grieksch met.
een Lat. vert.; 't vijfde deal 't Nieuwe Testa-
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ment in 't Grieksch eri Latijn; 't zesde deel
een Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch vocabularium. Deze polyglotte is zeldzaam en duurder dan die v. Le Jay en Walton. Een ex.
op velin werd door Maccarthy op d. verkooping v. Pinelli voor 11 200 livr. gekocht en
op d. verkooping v. Maccarthy in 1816 voor
16 000 frc. verkocht.
Brocchi (GIOV. BATT.), gab. 18 Feb. 1772 to
Bassano, studeerde eerst to Pisa in d. rechten,
maar beoefende daarna to Rome d. nat. historie
en word in 1801 leeraar in daze wetenschap
to Brescia, waar hij tevens een botanischen
tuin on een museum zou ordenen. Ook deed
hij voor 't Fransche bestuur mineralogische
reizen en onderzoekingen der vulkanen in
maar bij d. val v. 't Frans. keizerrijk
verloor hij zijn ambt, want wegens zijn vaderlandslievende gevoelens werd hij door d. Oostenrijksehe regeering afgewezen. Hij werd later
door MEHEMED ALI in Egypte tot directeur
der mijnen aangesteld en overl. to Khartoem,
25 Sept. 1826. Zijn merkwaardigste werken
zijn: „Trattato mineralogico e chimico sulle
miniere di ferro" (1808); Jrattato di conchyliologia fossils sub-apennma" (1814) en „Dello
stato fisico del suolo di no m a" (1820).
Broccoli (Hd. Spargelkohl) is een verscheidenheid v. Brassica oleracea Botrytis L. (een
onderafd. v. Brassica oleracea L.), die het
naast a. onze gewone bloemkool grenst. Zij
onderscheidt zich v. daze laatste, doordien
d. takken harer bloeiwijze niet kort on tot
een half-kogelrond lichaam ineengedrongen,
maar pluimvormig uitgespreid zijn. d. Wetensch. main der Broccoli is Brassica oleracea
Botrytis asparagoides D. C.; die der bloomkool Brassica oleracea Botrytis a, cauliflora D. C.
Broch (OLE JAKOB), gab. te Frederikstad
14 Jan. 1818, studeerde in wis- en natuurk. en
bereisde een groot deel v. Europa om in universiteitssteden d. beroemdste hoogleeraren
in die vakken to hooren. Hij stichtte na zijn
terugkomst in 1842 to Christiania een lyceum
on een reaalschool en werd in 1858 hoogl. in
d. wiskunde a. d. universiteit to Christiania.
Zijn bondige en heldere geschriften hebben
een welverdienden roam verworven, zooals:
„Laerebog Trigonometrien" (1851); s,Plangeometri" (3e dr., 1863); „Lehrbuch der Mechanik"
(Berlijn, 1854) on „Laerebog i Arithmetik"
(2e dr. 1862).
Brochard (MICHAEL), hoogl. a. d. colleges
Duplessis on Mazarin, overl. in 1729, list een
uitstekende boekverzameling na, waarvan d.
catalogus door hem zelf vervaardigd en door
zijn vriend G. Martin uitgeg. is. BROCHARD
schreef: Catullus, Tibullus et Propertius"
(Paris, 1723), een uitg. v. „Horatius", v. d.
„Imitatio J. C." en onder d. naam PLESSIACITS
(du Plessis) een „Lexicon philosophicum"
Gravenhage, 1716).
Brocheeren is 't binden v. boeken in
carton met een gedrukten omslag. In d. weverij is brocheeren 't woven v. gekleurde bloemen in zijden of wollen stoffen.
Brother heat in d. wapenkunde een figuur,
die een andere bedekt; dikwijls ziet men in
eenig wapenschild een figuur, gewoonlijk als
brisure (zie Brisures), die 't midden v. 't schild
bedekt en over andere figuren heengaat; v.
daze zegt men, dat zij broche sur le tout. Een
voorbeeld v. 't brocher treffen wij aan in 't
wapen v. Saksen: „burele en fasce de sable
et d'or de dix pieces, au crancelin de sinople
pose en bande et brochant sur le tout."
Brochner (HANs), gab. 30 Mei 1820 to Fredericia, studeerde in d. theologie on wijsbe-
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geerte en werd in 1870 hoogl. in d. wijsbegeerte to Kopenhagen, waar hij in 1876 overl.
Hij schreef: Das Problem vom Glauben u.
Wissen" (1868); „Vora Religiosen in seiner
Einheit mit dam Humanen" (1869) on „Die Geschichte der Philosophie in Grundrisz" (1874).
_Brooke (HEINR. CHRIST. v.), gab. in 1713
on overl. op zijn landgoed bij Brunswijk 2 Juli
1778, is een geacht schrijver over boschcultuur. Van zijn werken hebben blijvende waarde
„Grande der physik. u. experiment. Forstwissenschaft" (4 din. 1788) on „Wie ohne Nachteil der Festigkeit des Holzes das Wachstum
der Forsten beschleunigt warden kan" (1773).
Brocken, Zie Bloksberg.
Brockes (BARTHOLD HEINE.) werd 22 Sept.
1680 to Hamburg gab., waar zijn vader, then
hij vroeg verloor, een aanzienlijk koopman
was. Na in zijn geboortestad een zorgvuldige
opvoeding to hebben genoten on to Halle in
d. rechten to hebben gestudeerd, bereisde hij
Duitschland, Zwitserland, Italie en Nederland.
Te Leiden verwierf hij d. rang v. licentiaat
in d. rechten. In 1704 kwam hij to Hamburg
terug, waar hij zich geheel a. d. beoefening
der wetenschappen en poezie wijdde. In 1720
werd hij senator en in 't vervolg meerrnalen
als gezant naar vreemde hoven gezonden. In
1735 ging hij als ambtenaar naar Ritsebuttel.
Hij stierf, algemeen geacht, 16 Jan. 1747. Hij
schreef o. a. Per fur die Sunden der Welt
gemarterte und sterbende Jesus" (Hamburg,
1712); „Irdisches Vergnilgen in Gott bestehend
in physikalischen und moralischen Gedichten"
(Hamburg, 1721—'48, 9 din; een uittreksel
hieruit bezorgden Hagedorn en Wilkens. Hamburg, 1738); „Thomson's Jahreszeiten" (Hamburg, 1745) en „Pope, Versuch vom Menschen"
(Hamburg, 1740). BROCKES werd in zijn tijd als
dichter zeer vereerd on bezat grondige kennis
en meesterschap over d. taal, maar hem ontbrak diepte v. gevoel en ware dichterlijke
verheffing.
Brocklesby (RICHARD), geneesheer, gab.
in 1722 in Somersetshire, studeerde eerst te
Edinburg en daarna to Leiden onder Gaubius;
hij werd doctor in 1754 na d. verdediging eener
dissertatie „De Saliva sana et morbosa". In
Engeland teruggekeerd, schreef hij in 1746 to
London een „Proeve over d. sterfte onder 't
vee". Twaalf naar later voigde hij 't Eng. leger
op 't vasteland in d. zevenjarigen oorlog on hij
keerde in 1763 naar Londen terug, waar hij
vervolgens door zijn praktijk een groot vermogen verwierf. Hij overleed er in 1797. Hij
is d. schrijver v. „Medical and economical
Observations" (1738); „Eulogium modicum sive
Oratio anniversaria Harveyana" (1760) en
versch. verhandelingen, opgenomen in d. „Philosophical Transactions".
Brockhaus is d. naam v. een beroemde
uitgevers- en boekhandelaars-firma to Leipzig.
d. Stichter daarvan wa$ FRIEDR. ARN. B., die
4 Mei 1772 to Dortmund gab. werd en overl.
20 Aug. 1823 to Leipzig. Hij had v. 1805 t.1810
een boekhandel to -Amsterdam onder de firma
„Rohloff on Co." on gaf in dien tijd in 't
Nederl. 't tijdschrift „De Ster" en 't dagblad
Avondjournaal" uit, maar zijn
Portu in on roam werd gevestigd, toen hij, naar
fortuin
Altenburg verhuisd, 't in 1796 begonnen „Conversations-Lexikon" aankocht, voltooide en
daarvan sedert 1812 een tweeds, veel vermeerderde uitg. redigeerde. Hij had in 1817
zijn zaak naar Leipzig overgebracht en daaraan een boekdrukkerij verbonden. Onder zijn
zonen on kleinzonen nam d. firma steeds
hooger vlucht on nam 't Conversations-Lexikon
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steeds toe in gehalte en omvang, tot in 1887
d. 13e uitg. voltooid werd in 16 lijvige din
met supplement. Daarenboven werden door
d. firma aanhoudend belangrijke werken ter
perse gelegd, zoodat in 1863 d. catalogus harer
nitEaven tot 2400 nos. was geklommen.
roakhaus (HERMANN), d. derde zoon v.
bovengen. F. A. BROCKHAUS, geb. to Amsterdam, 28 Jan. 1806, studeerde to Leipzig, GOttingen en Bonn in d. Oostersche talen en
Indische letterkunde en werd in 1848 hoogl.
in laatstgen. w`etenschap a. d. universiteit
to Leipzig, waar hij 5 Jan. 1877 overl. Hij
was oprichter v. 't Oostersch genoots. in
Duitschland en redigeerde v. 1852 t. '65 't tijdschrift dezer vereeniging, bearbeidde sedert
1856 d. uitg. der „Allgemeine Encyklopadie"
v. ERSCH U. GREEBER en bezorgde d. uitg. met
aantt. of vert. v. versch. Indische en Perzische
classieke werken.
Brockmann (JOH. FRANZ. HIERON.), geb.
to Gratz in Stiermarken, 30 Sept.1745, overl. to
Weenen, 12 Apr. 1812, toonde reeds vroeg
grooten lust en aanleg voor 't tooneel en word
in 1771 naar Hamburg geroepen, waar zich
zijn talent ten voile ontwikkelde en hem een
roam verschafte, die hem onder d. eerste
schouwspelers v. Duitschland plaatste. In 1778
trad hij te Berlijn op in d. rol v. Hamlet, zoo
meesterlijk, dat to zijner eere een gedenkpenning geslagen werd met 't randschrift „Peragit
tranquilla potestas, quod violenta nequit".
Keizer Jozef II riep hem in 1777 naar Weenen,
waar hij gelijken roam behaalde. Hij bezat,
evenals Garrick, 't zeldzaam talent allerlei
rollen, zoowel in 't blij- als in 't treurspel, to
kunnen vervullen. BROCKMANN was een kunstenaar, die d. natuur bestudeerde en zich
daarnaar vormde. Hij verkreeg daardoor losheid en natuurlijkheid, vrij v. overdrijving
en gemaaktheid.
Brockmannen heette een Oost-Friesche
volksstam, die in d. middeleeuwen een landstreek, waarvan 't tegenw. Brockmerland, in
Hannover, een deel is, bewoonde. Daze Brockmannen waren geheel onafhankelijk, erkenden geen opperhoofden of invloed der geestelijkheid op wereldsche zaken, betaalden geen
schatting a. d. Keizer of wien ook, en lieten
't recht handhaven door zelfgekozen rechters,
die volgens een wetboek v. 220 artt. handelden en verantwoordelijk waren a. d. yolksvergadering, Lendawarf geheeten. Behalve d.
kloosters mochten er geen stinsen (steenen
huizen) in hun gebied bestaan. Tot in 't midden der 14e eeuw handhaafde daze merkwaardige stam zijn zelfstandigheid.
Brodeau (JEAN), in 1500 to Tours geb., was
kanunnik v. s. Martin en deed twee reizen in
Italie, waar hij bevriend werd met Sadoletus
en Bembo, zich onvermoeid op d. classische
literatuur toelegde en in 1568 stied. Hij was
een geleerd man en een uitstekend criticus,
'tgeen uit zijn „Miscellanea" (tien boeken,
waarvan d. eerste zes to Bazel, 1535, verschenen) blijkt. Zij werden met d. overige vier
opnieuw uitgegeven door Gruter in zijn „Lampas s. Fax artium". BRODEAU schreek ook
aantt. op d. „Anthologia" (Basel, 1539) on op
versch. Grieks. en Lat. schrijvers.
Broder (CHRISTIAN GOTTLOB), d. schrijver
der bekende Lat. spraakkunst, word in 1744
to Harthau bij Bisschopswerda geb. en was
eerst diaken in Dessau, daarna leeraar on
superintendent to Beuchte bij Hildesheim,
waar hij 14 Febr. 1819 overl. Broder's werken
zijn: „Praktische Grammatik der Lat. Sprache"
(Leipz.. 18e druk, 1828); „Kleine Lat. Gram-
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matik mit leichten Lectionen fur Anfanger"
(Leipz., 26e druk, 1835)3 „WOrterbuch" (22e
druk, 1835); „Elementarisches Lesebuch der
Lat. Sprache" (Hannov. 9e druk, 1829); „Die
vollige Gleichheit der Griech. and Lat. Sprache
in der Rangordnung der WOrter" (Halberst.,
1813) on „Die entdeckte Rangordnung durch
eine Regel bestimmt" (Leipz., 1815). Beide
laatstgen. werken zijn minder gunstig opgenomen en slechts Oonm. herdrukt.
Brodie (BENJAMIN COLLINS), geb. 9 Juni
1783 to Winterslow bij Salisbury en overl.
21 Oct. 1862, was een uitstekend heelkundige en
als geneesheer a. 't Koninklijk hof verbonden.
Hij is ook buitenslands beroemd geworden
door zijn „Lectures on local nervous affections" (1837) ; „Lectures of subjects in pathology and surgery" (1840) en „Psychological
enquiries as to mental faculties" (1854).
Brodie (WILLIAM), geb. 22 Jan. 1815 to Banf,
werd to Aberdeen en to Edinburg opgeleid
tot een voortreffelljk beeldhouwer. Zijn kunst
uitte zich 't meest. in 't vervaardigen v. welgelijkende bustes v. laden v. 't Koninklijk huis
en voorn. personen, maar er bestaan ook
schoone beelden v. zijn hand, bijv. „Oenone";
„Corinna"; „Zomer en Winter" en d. standbeelden v. prins Albert en v. Brewster.
Brodowski (ANTON), geb. in 1784 te Warschau en daar overl. in 1832, legde zich aanvankelijk toe op 't miniatuurschilderen, maar
ging in 1809 naar Parijs, waar hij zich onder
d. leiding v. GERARD in 't historieschilderen
oefende. Hij bereikte hierin zulk een hoogte,
dat zijn schilderij met levensgroote beelden,
„Saul in woede" voorstellende, op, d. tentoonstelling to Parijs v. 1819 d. algemeene bewondering wekte on d. hoogsten eereprijs behaalde.
.73rods.ki (wLADisLAw), geb. in 1839 to
Ochotowez in 't Russ. gouv. Volhynio, vormde
zich a. d. Academie to s. Petersburg tot een
voortreffelijk beeldhouwer in marmer on modelleur v. bronzen beelden. Behalve een hooggeroemde buste v. COPERNICUS voor d. stad
Posen zijn zijn hoofdwerken : „d. Zegenende
Christus"; „d. Kruisdragende Christus"; „d.
Vlucht uit Pompeji", „Amor, sluimerend in
een schelp" en „Amor ontwaakt".
Brody, oudtijds Lubits, is een stad met
20 000 inw. (waarvan 13 000 Israelieten) in
Oostenrijksch Gallicie, dicht bij de Russ. grens,
a. d. Sucha-Wilkabach, in een vlakte, door
dichte bosschen omringd. Daze stad is van
groot handelsbelang, want zij is d. stapelplaats v. d. uitvoer en invoer v. allerlei waren naar Rusland. Er zijn drie groote synagogen, drie Grieksche kerken en een R. K.
kerk en goede inrichtingen voor onderwijs,
maar d. stad heeft een morsig aanzien.
Brodzinski (cAzimiEEz), geb. in 1791 to
Krolowks in Polen bij d. Pruis. grens, nam
deel a. d. tocht v. 't Groote leger naar Rusland in 1812, vocht als artillerie-officier in d.
slag bij Leipzig in 1813 a. d. zijde der Franschen, geraakte daar gevangen, maar werd
op zijn eerewoord ontslagen en wijdde zich
v. nu aan geheel a. d. fraaie letteren. Hij
werd hoogl. in d. aesthetica a. d. universiteit to
Warschau. Hij nam geen deel a. d. opstand
v. 1830, maar ontvlood d. verdrukking v. zijn
vaderland naar Dresden, waar hij v. verdriet
wegkwijnde en 10 Oct. 1835 overl. Hij heeft
een zeer groot aantal gedichten, meest v.
romantischen aard, geschreven, maar veel
daarvan is wegens d. Russische censuur ongedrukt gebleven. Wat er verschenen was,
is in 1842 in 10 din to Wilna opnieuw uitgegeven.
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Broeckaert (KAREL), geb. te Gent in 1767
en oven. als griffier to Aalst, 11 Aug. 1836,
redigeerde in 1792 en '93 „'t Dagelijksch nieuws
v. vader Roelands" en in 1799 d. „Sjssepanne
-ofte Estaminet der ouderlingen." Hij schreef
d. gedichten „d. Laster" (te Brugge bekroond)
en „'s Menschdoms val en verlossing" en vele
bijdragen in tijdschriften en jaarboekjes.
Broeckaert (JAN), geb. 13 Feb. 1837 te
Wetteren, in Vlaanderen, werd daar gemeentesecretaris en later griffier bij 't vredegerecht.
Hij is d. schrijver v. 't in 1858 bekroonde gedicht „d. Volkstaal" en v. versch. statistische
en historische stukken, zooals v. „Geschiedenis
v. Wetteren" (1862); Over d. namen der gemeenten v. 't arrond. Dendermonde" (1863);
„Hist. schets der gemeenten Overmeide en
Uitbergen" (1863) „Bijdrage tot d. gesch. v. 't
'Onderwijs" (1870); „Burggraef Hipp. Vilain
Quatorze" (1872) en „Geschied. v. d. gemeenten v. Oost-Vlaanderen" (met F. DE POTTER,
2 din, 1864—'72).
Broecke (PIETER V. D.) werd omstr. 1575
te Antwerpen geb. Na eenige reizen naar d.
kust v. Guinea trad hij in 1613 in dienst der
0.-Ind. Compagnie. Als opperkoopman vertrok
hij a. boord v. 't jacht Nassau, behoorende
tot d. vloot v. d. gouv.-generaal. REYNSTJ op
2 Juli 1613 naar Indie. 't Jacht Nassau scheidde
zich 2 Aug. 1614 v. d. vloot, om afzonderlijk
naar d. kust v. Arable en d. Roode zee te
zeilen, ten einde daar handelsbetrekkingen
aan te knoopen. v. D. BROECKE deed daar eenige
plaatsen aan, won berichten in betreffende d.
handel en zette vervolgens d. reis voort naar
Bantam, waar hij 30 Dec. aankwam ; hij vond
er 't bestuur in handen v. J. PZ. KOEN, die
hem naar Jacatra zond om levensmiddelen
voor d. Moluksche eil. in to nemen. Hij bereikte Amboina, loste zijn lading en zeilde vervolgens naar Banda om deel te nemen a. d.
krijgsverrichtingen v. d. gouv.-generaal REYNST
tegen dat eiland, die echter ongelukkig uitvielen. Na een jaar in d. Molukken gekruist
te hebbon, werd hij als opperkoopman naar
d. Roode zee gezonden; hij deed d. Westkust
v. Sumatra en Ceylon aan en liet 11 Jan. 1616
anker in d. haven v. Dsjihiri vallen. Van
daar zeilde hij 15 Jan. naar Mocha, waar hij
in zijn handels-operation slaagde; maar, wijl
It hem niet gelukte er een vast kantoor op
te richten, nam hij zijn goederen weder a.
boord en zeilde hij naar Suratte en Calicoet;
hij behartigde ook hier d. belangen v. d. handel
en kwam 16 Nov. 1616 to Bantam terug.
In 1617 leed hij schipbreuk bij Suratte. Hij
vroeg te vergeefs bij d. daar liggende Engelsche
.schepen hulp en ondernam daarom d. stouten
tocht dwars door Hindostan naar Mazulipatnam; met 63 man v. d. equipage, die aanTankelijk uit 103 personen bestond, kwam hij
na een merkwaardigen, hoogst moeilijken
marsch te Paliacata in 't fort Gelderland aan.
Na eenigen tijd met d. Nederl. bevelhebber
.op d. Portugeezen langs d. kust v. Coromandel
gekruist to hebben, kwam v. D. BROECKE op
`7 Nov. 1618 voor Jacatra ten anker, waar hij
d. gouv.-generaal J. Pz. KOEN in oorlog vond
tegen d. Koning v. Bantam. Als bevelhebber
v. 't nieuwgebouwde fort to Jacatra is zijn
naam vereeuwigd; onze geschiedschrijvers
geven een omstandig verslag v. zijn verrichtingen gedurende d. belegering v. dit fort. Na
zijn bevrijding in Juni 1619 werd hem door
<1. gouv.-generaal J. PZ. KOEN gelast d. Vorst
v. Bantam alle mogelijke afbreuk to doen,
waarin hij naar wensch slaagde. In zijn post
'werd hij tegen zijn zin vervangen door Fre-
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derik Houtman. In 1620 werd hij echter aangesteld tot opperhoofd en directeur der kantoren v. Arable, Perzie en Indie, ten einde in
die gewesten a. d. bevordering v. d. handel
te arbeiden; d. lastbrief werd door KOEN op
14 Juni geteekend, twee dagen daarna vertrok v. D. BROECKE v. Batavia en hij liet op
22 Aug. 't anker vallen op d. reede v. Aden.
Vijf jaar arbeidde hij in Z.-W.-Azie, zoodat
men hem als d. grondlegger v. d. Nederl.
handel in die landen kan beschouwen.
In 1627 werd hij vervangen door J. V. HASSE
en reisde hij naar Perzi6, om onzen gezant
bij 't Perz. hof in Holland terug te brengen,
over Suratte naar Batavia, waar hij aankwam
met een vloot, wier lading 12 tonnen gouds
waard was. Bij zijn aankomen vond hij daar
't kasteel door d. Mataram belegerd. Dit beleg
werd 2 Oct. 1629 opgebroken, maar J. PZ. KOEN
was in dien tijd (20 Sept. 1629) oven. Zijn
opvolger, JAKOB SPEX, droeg a. V. D. BROECKE
op d. retourvloot, uit acht schepen bestaande,
naar 't Vaderland to geleiden. Onderweg verbrandde 't schip Dordrecht, zoodat hij slechts
met zeven schepen op 6 Juli 1630 ter reede
v. Tessel kwam.
Hoe lang hij toen in Holland vertoefde, is
onzeker. In d. papieren der 0.-I. Comp. komt
hij in 1637 voor als passagier-koopman. Vermoedelijk is hij in dat jaar weder te Batavia,
gekomen. In 1638 werd hij door d. gouv.-generaal VAN DIEMEN naar Mocha gezonden om
van daar naar Suratte to reizen on d. belangen v. d. handel to behartigen. In zijn instructie wordt hij opperkoopman genoemd. In 1639
vinden wij hem als opperkoopman bij d. belegering v. Malakka, waar hij 1 Dec. 1640 zijn
werkzaam leven eindigde.
Broecke (PETRUS HADRIANUS V. D.), lilt
Dendermonde, was hoogl. in d. welsprekendheid te Pisa. Zijn gedichten zijn in 1660 te
Pisa in den deel verschenen; ook bestaan v.
hem „Epistolae" (Lucca, 1684).
Broeckx (coRNELis), geb. 1 Juni 1807 te
Antwerpen, studeerde te Leuven in d. geneeskunde en vestigde zich als arts in zijn geboorteplaats, waar hij 3 Nov. 1869 overl. Hij
is d. schrijver v. „Levensschets v. doctor
W. Marcquis" (1856); „Levensschets v. doctor
M. Boudewijns" (1&56); „Levensschets v. doctor
W. J. Stevens" (1857); „Gesch. v. 't Collegium
medicum te Antwerpen" (1858); „J. Verreuli"
(1861) en „Aantt. over S. Quickelberg" (1862).
Broeden (Fr. couver, Hd. hecken, Eng. to
hatch) is 't door warmte tot ontwikkeling
brengen v. 't ei. Bij d. lagere dieren, ook bij
d. meeste insecten, visschen, reptilen en amphibian, is d. temperatuur v. d. omringende
middenstof v. 't water of d. dampkring voldoende om in 't ei d. werkingen te doen geschieden, waardoor d. kiem tot een dier wordt,
dat buiten 't ei leven kan, maar 't vogelei heeft
daartoe een hoogeren en gedurende zeker aantal dagen gelijkmatigen warmtegraad noodig
en dozen verkrijgt 't door d. lichaamswarmte v.
d. moedervogel. Intusschen is d. invloed v. d.
broedenden vogel geheel werktuigelijk, want
men kan door een kunstmatige verwarming
v. 't ei 't geheele ontwikkelingsproces v. d.
jongen vogel doen geschieden en ook d. eieren
v. d. eenen vogel door d. anderen doen uitbroeden. Behoudens enkele afwijkingen en
uitzonderingen gebeurt 't volgende. Als d. vogel voelt, dat 't eierleggen nabij is, bouwt 't
wijfje, daarin veelal geholpen door 't mannetje, een nest v. stoffen, die weinig warmte
uitstralen, zoo ingericht. dat d. daarin gelegde
eieren tegen kwade invloeden v. buiten be21
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veiligd zijn; kleine vogels bouwen warmer
nesten dan groote, omdat kleine eieren sneller afkoelen dan groote. Gedurende of na 't
eierleggen is 't vafje in een koortsachtigen
toestand, ten gevolge waarvan hare bloedwarrnte, die toch al grooter dan die v. 't zoogdier is, nog een a, twee graden stijgt (dit is
't zoogen. broedsch worden der hennen), zoodat a. d. eieren in 't nest, door 't moederlijk
lichaam bedekt, een temperatuur v. 36° a 37. C.
wordt medegedeeld. Bij veel vogels brengt 't
mannetje voedsel a. 't wine gedurende 't broeden bij eenige vervangt 't mannetje sours 't
wijfje, bij andere verlaat 't wijfje om voedsel
to zoeken een korten tijd d. eieren, die zij dan
zoo goad mogelijk bedekt. Is 't jong in 't ei bijna
ontwikkeld, dan hindert een tijdelijke verkoeling niet. d. Hen broedt 21 dagen, kleine
vogels 11 a 15 dagen, zeer groote vogels 4 a
5 woken.
Droeder-gerneente (Evangelischej
noemt zich 't godsdienst-genootschap, gewoonlijk onder d. naam v. Hernhuttors bekend.
Deze gemeente bestond aanvankelijk uit nakomelingen der Boheemsche of Moravische
broeders, die wegens vervolging hun vaderland hadden verlaten on naar d. Opper-Lausitz geweken waren. Zij werden hier in 1722
door graaf NIC. LUDW. V. ZINZENDORF (Zie Zinzendorf) gastvrij op zijn riddergoed Berthelsdorf ontvangen on nabij d. Hutberg gevestigd.
Zij bouwden hier huizen on sedert ontving
d. volkplanting d. naam v. Hernhut. d. Graaf,
die v. zijn jeugd of streefde naar stille godsvrucht on broederlijke vereeniging, naar d.
wijze der eerste Christenen, on in d. denkwijze
dezer lieden veel overeenkomst met d. zijne
vond, besloot geheel voor hen to leven on
zich a. d. wereld to onttrekken. In 1727 bracht
hij met eenige vrienden een godsdienstige
verbintenis tot stand met een kerkordening,
waarbij d. oude Moravische ten grondslag
strekte, en sedert poogden Zinzendorf, Wattevine on Spangenberg ook in vreemde landen
gemeenten to stichten, wat inzonderheid door
zendelingen geschiedde. Zoo ontstonden Broader-gemeenten in 1732 op s. Thomas, in 1733
in Groenland en in 1742 in Pennsylvania, waar
Zinzendorf zelf twee volkplantingen aanlegde.
Naderhand hebben d. Hernhuttors zich ook
in andere oorden gevestigd on men vindt er
door geheel Duitschland on Zwitserland, to
Kopenhagen, Stockholm, s. Petersburg, Moskou. in Engeland on Nederland. Te Zeist bij
Utrecht is een bloeiende Broedergemeente.
In Rusland ward zij in 1764 toegelaten en
bouwde zij d. plaats Sarepta t. N. v. Astrakan; doch nergens maakte zij zooveel opgang
als In Engeland, waar zij in 1749 bij een acte
v. 't Parlement als zelfstandige gezindte erkend ward.
Ofschoon d. Broeder-gemeenten niet voor
een bijzondere secte willen gehouden worden
en ook geen eigen, door symbolische boeken
bepaald leerstelsel hebben, verklaarden zij
zich echter, als zij v. hoogerhand hierover
gevraagd werden, voor aanhangers der Augsburgsche geloofsbelijdenis en werden zij ook in
versch. staten daarvoor erkend. Ondertusschen
verschillen hun leerbegrippen aanmerkelijk v.
die der Protestantsche kerken en is 't kenmerkend karakter hunner denkwijs, dat zij d.
godsdienst weer als een zaak v. 't gevoel
dan v. 't verstand beschouwen. Zij erkennen
d. Bijbel voor Gods woord en 't eenige richtsnoer v. hun handelen, ofschoon Zinzendorfs
en Spangenbergs werken bij hen in groote
achting zijn. Zij beschouwen 't Christelijk ge-
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Inof als een inwendig gevoel v. Jezus' werking en vinden zelfs in dit gevoel eene bron ,
In Jezus alleen erkennen on ver- v.kenis
eeren zij God; a. Hem schrgven zij alles toe ,
en Mies wat ztj verrichten, besluiten en ondernemen, geschtedt in Zijn naam. Bij 't vervullen v. kerkelijko bedieningen, bij 't kiezenv. zendelingen en bij 't aangaan v. huwelijken houden zij d. beslissing v. 't lot voor d.
verklaring v. Zijn wil, zonder dat echter 't
lot den persoon verbindt, die or door aangewezen wordt. Deze gemeenten houden voor
't Avondmaal en op feestdagen liefde-maaltijden on verrichten ook nog d. voetwassching
op Witten-Donderdag. d. Godsdienstoefening.
en d. viering v. 't Avondmaal zijn or op ingericht om op 't gevoel to werken, inzonderheid door 't gezang en d. muziek; d. afgestorvenen worden ook onder statig gezang on
muziek naar d. begraafplaats gebracht, dieals een tuin is aangelegd. Op d. Paaschmorgen met zonsopgang begeeft zich d. gemeente,
v. muziek vergezeld, naar 't kerkhof om d.
nagedachtenis der in 't verloopen jaar gestorvenen to vieren. Er zijn bij dit genootschap,
in versch. huizen uitmuntende inrichtingen
voor onderwijs on opvoeding, die uitmunteii
door strong zedelijke vorming.
Tegenwoordig zijn d. meest bekende broodergemeenten te: Herrnhut, in d. Boven-Lausitz;
Niesky, bij GOrlitz, Klein-Welke, bij Bautzen,.
Gnadenfrei, bij Schweisnitz ; Gnadenberg, bij
Bunzlau; Neusalz en Gnadenfeld, bij Kosel;
Neu-Dietendorf, bij Erfurt; Gnadau, bij Barby;
Ebersdorf, bij Lobenstem; KOnigsfeld, bij
Baden; Christiansfeld, bij Schleswig on Zeist,
bij Utrecht. Er zijn er ook in Rusland, Engeland, Ierland, in Noord- on Middel-Amerika.
't Aantal Hernhutters in Europa is 12 000, dat
in Amerika on Australia bijna 200 000. Zij.
hebben (1863) 88 zendingsposten met 323 zendelingen en 76 000 bekeerlingen.
Broeders des gemeenen ldvens (Fratres vitae communis, Fratres bonae voluntatis)

noemden zich d. mannen, die in d. 14e eeuw,.
gemeenschappelijk streefden naar wetenschappelijke ontwikkeling, deugdsbetrachting to
midden v. 't maatschappelijk leven, onderwijs
der jeugd en verbreiding v. bijbelkennis onder
't yolk. GEERT GROOTE (Zie dat art.) en FLORENTIUS RADEWYN stichtten tot bereiking dezer
bedoelingen fraterhuizen, waar d. breeders
door gemeenschappelijken arbeid in hun onderhoud voorzagen en overigens zelf kennis
opdeden of a. anderen meedeelden. Deze vereenigingen stichtten, vooral in ons Vaderland, veel goods. Hunne school to Deventer
ward beroemd. Zij vormden zoowel geleerden
als volkspredikers, verspreidden leerboeken,.
brachten d. Bijbel in d. landtaal over on
wilden ook 't gebruik dier taal bij d. godsdienstoefeningen. Door hen zijn een aantal
beroemde geleerden gevormd, als THOMAS b.
KEMP'S (d. schrijver v. d. „Navolging v. Christus"), WESSEL GANSVOORT, RUDOLF AGRICOLA_
en DESIDERIUS ERASMUS.
Broek (11d. Marschland) bet. gebroken land,
land, dat gebrekkigen waterafvoer heeft, veel
poelen, vlieten en slooten bevat, of bij hoogen
waterstand overstroomd is. Zeer veel landstreken, gehuchten, buurten en dorpen in ons
Vaderland heeten daarnaar Broek, of hebben
eon met 't woord Broek saamgestelden naam,
zooals bijv. Polsbroek. Drie gemeenten v. ons
land heeten Brook, n. 1. Broek-Sittard in Limburg. Broek-op-Langendok in N.-Holland, t. N.
v. Alkmaar, en Broek-in-Waterland (zie 't vol.
gend art.).
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Broek in Waterland ligt ongeveer een
half uur gaans Z.-W. v. Monnikendam en
heeft (met Zuiderwoude en Uitdam, die tot
dezelfde gemeente behooren) bijna 1700 inw.
Vroeger dreven dezen veel handel op d. Oostzee,
waarmede velen een aanzienlijk vermogen
verwierven; hierdoor genoot dit dorp een
buitengewone welvaart, die a. d. huizen en
meubelen merkbaar was. Dit welvarend aanzien, gevoegd bij d. opmerkelijke zindelijkheid,
die trouwens meest overal in Noord-Holland
bestaat, heeft Broek wijd en zijd vermaard
gemaakt. Nog altijd wordt 't door een groot
aantal vreemdelingen bezocht, schoon 't eigenaardig voorkomen meer en meer verdwijnt.
d. Verzameling v. oud- en zeldzaamheden v.
mej. FREGERES, die 't „point d'attraction" v.
Broek was, is later in 't „Broekerhuis" bij
Amsterdam tentoongesteld en thans als legaat
't eigendom geworden v. Amsterdam. d. Tegenwoordige bewoners zijn veelal welgestelde
grondbezitters en kooplieden. d. Huizen zijn
er niet onbevallig a. een kom. 't Havenrak
geheeten, gebouwd. d. Hervormde kerk is een
fraai gebouw met bezienswaardige beschilderde glazen en een preekstoel, die voor d.
fraaisten in Noord-Holland gehouden wordt.
Broek (JAN VALENTYNSZ.), een Amsterdammer, behoorde onder d. eerste voorvechters
tot afschudding v. 't Spaansche juk. Hij was
een medestander v. Brederode in diens pogen
meester te worden v. Amsterdam. Na 't mislukken v. daze pogingen week hij n. Emden en bood hij zijn diensten a. Lodewijk v.
Nassau. Hij deed toen d. Spanjaarden zooveel
afbreuk ter zee, dat er eon prijs op zijn hoofd
gesteld werd. Toen hij echter ook Hamburgsche
schepen aanviel, werd hij gevangen on als
zeeroover onthoofd.
Broek (JOH. JAK. LE SAGE TEN), gab. in
1742 to 's Gravenhage, studeerde in d. wijsbegeerte, werd predikant te Lippenhuizen, to
Werkendam en in 1769 hoogl. in d. wIjsbegeerte to Groningen. Te midden zijner ambtsbezigheden verwierf hij 't doctoraat in d.
theologie on in 1777 nam hij een beroep aan
als predikant te Rotterdam. Daar ondervond
hij door zijn patriotsche gevoelens grooten
tegenstand, zoodat hij v. 1787 t. '95 d. kansel
niet mocht betreden. Van 1795 tot kort voor
zijn dood (20 Jan. 1823) arbeidde hij weder
met ijver on vrucht. Hij behoorde tot hen,
die d. kanselwelsprekendheid in eere brachten, 'tgeen zijn „Bundel kerkelijke redevoeringen" (1783) bewijst. Hij heeft ook versch.
polemische schriften in 't licht gegeven.
Broek (LAMBRECHT V. D.), gab. 30 Aug. 1805
to Rotterdam, was werkzaam in d. handel
en vormde zich door eigen inspanning, want
hij had geen geletterde opvoeding genoten,
tot een goad dichter. Van zijn talrijke dichtwerken, die alle door vloeiendheid on welgekozen woorden, maar niet door diepte of
innerlijke kracht uitmunten, worden hier alleen genoemd: „d. Batavieren" (in 4 zangen,
1833) ; „Vaderlandsche poezie" (1834); ,'t Coelibaat" (1846); „d. Schipbreuk" (1847); „Olijfbladeren" (1850); „Schetsen on omtrekken" (1852);
„Gedichten" (1857) on „Bloemen en bladeren"
(1861). d. Dichter A. BOGAERS heeft na d. dood
V. VAN DEN BROEK (10 Dec. 1863) een uitg. V.
diens „Nagelaten en verspreide gedichten"
bezorgd.
Broeke (BEREND TEN), bekeild onder d. naam
BERNARDUS POLUDANUS, gab. 20 Oct. 1550 to
Steenwijk, studeerde in d. geneeskunde on in
d. wijsbegeerte, verwierf daarin d. doctorsgraad to Padua, deed wetensch. reizen in d.
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Levant en N.-Afrika on werd door Karel V
tot comes palatinus (paltsgraaf) on tot ridder
v. Jeruzalem verheven. Met een rijke verzameling v. nat.-histor. voorwerpen keerde hij
naar 't vaderland terug, waar hij zich als geneesheer vestigde, eerst to Zwolle, later to
Enkhuizen. Een beroep naar d. hoogeschool
to Leiden sloeg hij op aandrang der burgerij
v. Enkhuizen of en hij overl. daar 3 Apr.1633.
Broekel (JOHANNA ANTONIA), gab. 1 Sept.
1819 to Tondern in Sleeswijk, stond v. 1844 t. '75
a. 't hoofd v. een kostschool to Kiel on schreef
in dien tijd onder d. pseudoniem A. BROOK een
reeks romans, die vraagstukken over d. positie der vrouw ten grondslag hebben, o. a.
„Schutzlos, aber nicht halflos" (2e dr. 1874);
„Das Schlosz in d. Ardennen" (3 dln. 1869);
„Auf dem Ocean des Lebens" (3 dln 1874);
Vormund u. Mandel" (4 dln, 1877); „Paul v.
ampman" (3 dln 1879) on „Licht u. Schatten" (1880).
Broekhuizen (JOHAN v.), d. Nederlandsche
PROPERTIUS genoemd om d. vloeiendheid zijner
Latijnsche verzen, waartoe hij zich PROPERTIUS
ten voorbeeld stelde, d. vriend v. ANTONIDES
V. D. GOES, werd 20 Nov. 1649 to Amsterdam
gab. Hij genoot 't onderwijs in 't Latijn en
Grieksch v. ADR. JUNIUS on haakte naar een
academische opleiding, maar zijn oom deed
hem bij een apotheker in d. leer. Dit stond
hem tegen on hij trad in d. krijgsdienst, waarin
hij to land, ter zee en in West-Indi6 zich dapper kweet, want zijn regiment diende op d.
vloot v. d. Ruyter en op ons eskader in d.
Antillen. Na d. vrede to Nijmegen (1678) benoemde d. regeering v. Amsterdam hem tot
kapitein der stadssoldaten, na d. vrede to Rijswijk (1697) word hij gepensionneerd, en hij overl.
15 Dec. 1707 op een buitenverblijf to Amstelveen, waar in d. kerk een fraai gedenkteeken
voor hem is opgericht. Te midden v. - 't krijgsbedrijf verzuimde BROEKHUIZEN zijn studien
niet en bleef zijn dichtader vloeien. Op zee
vervaardigde hij een keurige Lat. vent. v.
psalm 44 en, kruisende voor s. Domingo, dichtte
hij „Celadon of verlangen naar 't Vaderland".
Van zijn latere werken munten uit: „Carmina"
(1684) ; „Aonii Paleari Verulani Opera" (1696);
,S. Aurelii Propertii Elegiarum libri IV" (1701,
herdr. 1727); „Albii Tibuli quae exstant" (1701)
en „Gedichten", meermalen, 't laatst in 1822,
herdrukt.
Broekhuyzen Jr. (GEORGE HENDR.), gab.
25 Febr. 1818 to Amsterdam, waar hij 23 Jan.
1849 overl., toonde reeds jong buitengew. aanleg tot d. toonkunst. Onder d. leiding v. soymER, V. J. G. BERTELMAN en op d. muziekschool
maakte hij snelle vorderingen in d. zang, 't
pianospel en vooral in d. compositie. Hij verrukte op menig concert zijn hoorders door
zijne heerlijke altstem en smaakvol klavierspel on heeft een groot aantal in zijn tijd
zeer geliefde composition geschreven.
Broeking (d.) dient bij 't scheepsgeschut
om 't inspringen daarvan to beperken on bestaat uit eon eind zwaar touwwerk, met lijn
v. negen getrensd en veelal a. d. einden geslurpt. Daze zijn tegen boord a. d. broekingringen vastgemaakt, zoodat d. bocht achter
om 't stuk on door een a. d. druifhals vastgegoten ring of door d. druif zelf loopt. Naar
gelang v. 't kaliber der stukken verschilt d.
dikte der broeking ; bij kanonnen en caronnades
v. eenzelfde kaliber bestaat alleen een verschil
in lengte. d. Broekings der in d. kajuit en kerk
staande stukken zijn v. wit, d. overige gewoonlijk v. geteerd touwwerk.
Broekzwaarte noemt men 't verschil
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in zwaarte v. 't deel v. een kanon achter
en v. dat voor d. tappen, waardoor 't neiging heeft met d. culas op 't affuit of, bij
't scheepsgeschut, op d. keg of schroef, waardoor daze gedragen wordt, to rusten. Bij 't
ijzeren geschut bedraagt d. broekzwaarte een
twintigste v. 't geheele gewicht v. d. vuurmond. Men neemt daze niet grooter dan voor
't vaardig bedienen v. 't stuk vereischt wordt,
wijl d. schokken der kanonnen bij 't afvuren,
naarmate d. zwaarte v. achteren grooter is,
nadeeliger zijn voor 't affuit en dit des to
spoediger zullen vernielen. Wel heeft men
gemeend, dat door 't vermeerderen der broekzwaarte 't opspringen der culas of, zooals
men dit noemt, 't dompen v. 't stuk zou worden
tegengegaan, doch proeven hebben d. ongegrondheid v. dit gevoelen overtuigend aangetoond.
Broers (JAKOB CORNELIS), geb. 17 Febr. 1795
to Utrecht, studeerde daar in d. geneeskunde
en onderscheidde zich door aanleg en ijver.
Hij diende als sergeant-majoor bij d. compagnie
vrijwillige jagers, in 1815 uit 't studenten-corps
gevormd. Na zijn promotie in 1818 ging hij
tot verdere studio naar Parijs, waar hij inzonderheid DUPUYTREN tot leermeester had. Na
Parijs bezocht hij ook Straatsburg, Heidelberg
en Gottingen. Hij vestigde zich to Zeist, waar
hij d. geneeskunde, chirurgie en verloskunde
uitoefende. In 1826 werd hij tot hoogl. in d.
heel- en verloskunde to Leiden beroepen, waar
hij 23 Nov. 1847 overl. Bij d. ijverige vervulling v. zijn ambt en een uitgebreide consultatieve praktijk vond hij tijd tot 't samenstellen eoner aanzienlijke verzameling pathologisch-anatomische praeparaten, die na ztjn
dood voor d. Leidsche hoogeschool aangekocht
werd. Hij had zich voorgesteld d. merkwaardigste stukken, door ziekte-geschiedenissen en
een beschrijving opgehelderd, in plaat to doen
brengen. Van dit werk is echter slechts den
aflevering verschenen:„Observationes anatomico-pathologicae” (L. B. 1839).
Broers (HENDRIK JAN), geb. to -Utrecht in
1815, studeerde in d. geneeskunde en vestigde
zich als genees- en verloskundige in zijn ge
boortestad. Hij trachtte ook in ruimer kring
nuttig to zijn, stichtte d. Moats. tot verbetering v. woningen en ijverde voor een Vereen.
tot bevordering der volksgezondheid. Behalve
geneesk. schriften en bijdragen in tijdschriften
leverde hij v. 1855 t. 1868 „Losse volksblaatijes uit d. Nederl. geschiedenis", die boeiend,
aanschouwelijk, echt populair geschreven zijn
en v. groote belezenheid getuigen; in 1857
„Twee causerien" en v. 1867 t. '69 „Bijdragen
tot d. geschiedenis v. 't Nederl. zeewezen"
(4 stn). In 1872 legde hij wegens ziekte en
blindheid d. praktijk neder en ging hij to
Putten wonen, waar hij nog velerlei letterarbeid in 't licht gaf, o. a. eon topographie v.
Utrecht, en 20 Jan. 1876 overl.
Broes (pETRus), geb. to Amsterdam, was
een begaafd on geacht leeraar bij d. Nederl.
Herv. kerk. Zijn werk „d. Peinzende Christen"
is meermalen gedrukt on wordt nog gezocht.
Hij bracht veel bij tot d. verbetering der, naar
d. wijze der Coccejaansche leeraars, meestal
droge en tot stichting weinig geschikte leerredenen, wijl hij door een 't hart treffende
voordracht zijn toehoorders wist to boeien.
Grooten opgang maakte hij daardoor to Haarlem, waar hij v. 1765 t. 1770 predikte, on to
Amsterdam, waar hij tot zijn dood (27 Oct.
1797) werkzaam was.
Broes (BRo2Rius) zoon

V. PETRUS BROES,

geb. to Velp in 1763, studeerde in d. godge-
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leerdheid, predikte to Vuren en Dalem en
daarna to Vlissingen en werd in 1790 benoemd
tot hoogl. to Leiden. Hij aanvaardde die betrekking met een redevoering „de litterarum
sacrarum studio, praecipuo theologi munere".
Overeenkomstig hiermede wijdde hij, uitmuntend bedreven in d. taalkunde, critiok en
uitlegkunde, zijn geheele leven a. d. bijbelstudie.
Zijn elf „Proeven over 't Evangelie v. Mattheus"
en den Over 't Evangelie v. Johannes" bewijzen dit. Hij was d. eerste theologische
professor, die a. d. Leidsche hoogeschool uitlegkundige lessen over 't N. T. hield, walk
yak hem evenwel eerst in 't laatste deel v.
zijn leven werd opgedragen. Reeds spoedig
gaf hij een schets in 't licht zijner „Institutones Theologiae theoreticae", die later meer
uitgebreid door hem werd uitgegeven. Dit
werk is vrij v. scholastieke spitsvondigheden
en munt uit door helderheid en goede ordening
en, moge er hier on daar verouderde leerbegrippen in voorkomen, over 't algemeen treft
men hier een vrije denkwijze aan, die niet bij
vroegeren, d. Groningschen hoogl. CHEVALIER
uitgezonderd, to vinden is. Behalve eenige
kleinere anonieme schriften heeft hij ook
eenige kanselredenen uitgegeven. Doze leerredenen zijn voorbeelden v. welsprekendheid,
beknopt, holder on krachtig. BROES bezat een
uitgebreide kennis en fijnen smaak on was
ook een good dichter, zoowel in 't Nederl. als
in 't Latijn. Door 't Haagsch genootschap werd
een door hem vervaardigd gedicht bekroond
en in zijn „Proeven over 't Evangelie v. Mattheus" vindt men schoone verzen.
Broes (wILLEM), geb. to Amsterdam in
1766, een broader v. d. voorg., studeerde in d.
godgeleerdheid to Leiden en was, na op versch.
standplaatsen gearbeid to hebben, v. 1804 t.
'37 predikant to Amsterdam. Hij werd beroemd
als kanselredenaar on zijn geschriften trokken veel lezers door d. gespierde zinnen, puntigen stijl on grondige historiekennis. Hij
schroef: „Leerredenen"; „Vereeniging der Protestanten"; „d. Kerk en Staat in wederzijdsche betrekking volgens d. geschiedenis" (4
dln); „Philips v. Marnix"; „d. Evangelische
godsdienst" en nog versch. werken moor. BROES
overl. 7 Jan. 1858.
Brofferio (ANGELO), geb. 24 Sept. 1802 to
Castelnuovo in PiOmont, studeerde in d. rechten, maar besteedde zijn studietijd voor een
groot deel a. gedichten en tooneelwerken.
Eerst in later jaren vormde hij zich tot een
bekwaam rechtsgeleerde, staatsman on redenaar. Hij was een hartstochtelijk voorstander
v. d. Italiaansche onafhankelijkheid, ried als
volksvertegenwoordiger steeds tot d. uiterste
maatregelen, verachtte CAVOUR en vergoodde
GARIBALDI, was onder d. Oostenr. heerschappij
beurtelings gevangen en gebannen, maar
onder alle omstandigheden een talentvol man,
wiens vruchtbare pen d. sympathie zijner
lezers won. Van zijn vele schriften worden
hier genoemd: „Eudoxia" (treursp.), „Salvator
Rosa" en „d. Terugkomst v. d. balling", alle
drie uit zijn jongelingsjaren; „Vitiges, koning
der Gothen" (treursp.); 't tegen Cavour gerichte satirische drama „II tartufo politico";
d. drama's „Il Vampiro"; „Salmorre"; „Tutto
per it megglio"; eon bundel „Canzone", die in
1858 voor d. 5e maal gedrukt werd, on 't voor
d. geschiedenis v. zijn tijd belangrijke werk
„I miei tempi" (20 dln, 1858—'61). BROFFERIO
overl. 26 Mei 1866, nadat hij nog kort voor
zijn dood 't vurig oorlogslied „belle spade it
fiero lampo" had gedicht.
Broglie (CHARLES FRANcOIS DE), geb. 23
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Aug. 1719, overl. in 1781, was een broeder v.
d. maarschalk DE BROGLIE en afstammeling v.
een Piemonteesch geslacht, dat sinds 't midden
der 17e eeuw krijgsbevelhebbers a. Frankrijk
had geleverd. Hij diende onder zijn broeder
in 1760 en '61 in Duitschland. Na d. vrede v.
1763 vertrouwde Lodewijk XV hem 't geheim
ministerie toe, dat hij instelde, om zich buiten
weten zijner ministers rechtstreeks v. d. toestand v. Europa te doen onderrichten. DE
BROGLIE was voor deze task berekend, voor
d. eer v. Frankrijk hoogst gevoelig, wars v.
weelde, your ingespannen geesteswerkzaamheid geschikt, nauwgezet v. grondbeginselen
en openhartig in zijn omgang, hoewel hij
steeds d. stiptste geheimhouding in acht nam.
Hoewel hij alzoo 't volkomen vertrouwen des
Konings verdiende, werd hij door d. kuiperijen
der ministers op een bevel des Konings gebannen, doch bij geheim bevel met 't voortzetten der correspondentie, zelfs in d. ballingschap, belast. Naderhand a. 't Hof teruggeroepen, verklaarde hij zich openlijk tegen
CHOISEUL, wiens verwijdering hij poogde te
bewerken, en tegen diens partij, waarvan 't
gevolg was, dat hij, weinig tijds voor Lodewijks dood, opnieuw v. 't Hof verwijderd
werd. Hij stierf in 1781, nadat hij 17 jaar d.
geheime correspondentie bestuurd had. Een
gedeelte daarvan is nog voorhanden en geeft
over d. toestand en d. staatkunde v. Europa
gedurende dat tijdvak veel opheldering.
Broglie (ACHILLE CHARLES LEONCE VICTOR
DE), geb. 1 Dec. 1784, kleinzoon v. d. voorg.,
staatsraad v. Napoleon I, gehuwd met een
dochter v. Mad. de Stael, verklaardo zich als
pair v. Frankrijk onder Lodewijk XVIII tegen
d. beperking v. d. drukpers en tegen 't doodvonnis v. d. maarschalk Ney. Na d. omwenteling v. 1830 was hij minister v. Binnenl.
zaken en staatsraad. Bij d. snelle wisseling
der staatk. partijen was hij beurtelings minister of invloedrijk spreker in d. Kamer der
pairs, legitimist en voorstander v. 't erfelijk
pairschap, maar om zijn eerlijkheid en rondborstigheid geacht en bemind door 't yolk
en door Lodewijk Filips. Na 't eerste tijdperk
der Februari-omwenteling v. 1848 werd hij
door 't depart. Eure n. d. Nation. vergadering
afgevaardigd, waar hij zijn legitimistische
beginselen niet verloochende. Hij stemde tegen
d. coup d'etat v. Lodewijk Napoleon, weigerde
d. eed op d. grondwet en bleef ambteloos
tot zijn dood (26 Jan. 1870). In 1863 gaf hij
in 't licht „Ecrits et discours" (3 dln).
Broglie (JACQUES VICTOR ALBERT DE), geb.
13 Juni 1821, onderscheidde zich onder het
keizerrijk v. Napoleon III als schrijver v.
een groot aantal staatkundige werken, die
deels in d. „Revue des deux mondes" zijn
opgenomen. d. Belangrijkste er van zijn:
„l'Eglise et l'Empire au IV siècle" (1856);
„La diplomatie du suffrage universel" (1863)
en „La diplomatie et le droit nouveau" (1868).
Na d. val v. 't Keizerrijk werd hij in 1871
invloedrijk lid v. d. Nationale vergadering
en zocht hij THIERS voor d. Orleanistische
partij to winnen en, toen dit mislukte, bracht
hij een monster-verbond tuss. legitimisten,
orlOanisten en bonapartisten tot stand, waarmode hij in 1872 THIERS ten val en MAC MAHON
a. 't bewind bracht, terwtjl hij zelf tot 1874
minister werd, eerst v. Buitenl., later v. Binnenl. zaken. d. Republikeinen wonnen echter
steeds meer veld en 't yolk begon wars te
worden v. d. kuiperijen der monarchale fracten. Nog een korten tijd, in 1877, was DE
BROGLIE hoofd v. een ministerie, maar na
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zijn aftreden werd hij niet eens tot lid der
Kamer gekozen en eindigde zijn staatk.
loopbaan.
Brogni (JEAN ALLARMET) werd in 1342 nit
behoeftige ouders in een Savoysch dorp geb.
Reizende geestelijken ontdekten zijn buitengew. schranderheid, zorgden voor zijn opleiding en hij beantwoordde daaraan door vlijt
en vordering. Eerlang werd hij vicaris-generaal v. d. aartsbisschop v. Vienne en gunsteling v. pans Clemens VII, die hem tot kardinaal en tot aartsbisschop v. Arles verhief.
IJverig arbeidde hij voor d. belangen der
R. Kath. kerk; v. 1415 t. '17 was hij voorzitter v. 't Concilie to Constanz en in 1417
was hij voorzitter v. 't Conclave, waarin
COLONNA tot paus (Martin V) verkozen werd.
Te Avignon stichtte hij 't college s. Nicolas
en in Savoye versch. nuttige on liefdad. instellingen. Hij overl. to Rome, 15 Febr. 1426.
Brohan (AueusTINE), geb. 2 Dec. 1824 to
Parijs, een verdienstelijke actrice, ontving hare
o-pleiding a. 't Conservatoire en behaalde,
nauwelijks 14 jaar oud, reeds d. eersten prijs
in 't blijspel. Bij haar proef-voorstellingen in
't Theatre Francais in Molieres „Tartuffe" en.
„Rivaux d'eux-memes" bracht zij d. toeschouwers in verrukking. Zij bleef a. dozen schouwburg verbonden en bleef als Soubrette, inzonderheid in Molieres scheppingen, d. lievelinge
v. 't Parijsche publiek.
Brohl is een kleine stad met 1100 inw.
a. d. linker- (West-) Rijnoever ter plaatse,
waar d. Brohl, die op d. Eifel ontspringt, uitloopt. Hier is d. ingang v. 't naar d. oorsprong
der rivier toe steeds romantischer en wilder
wordende Brohlthal, dat jaarlijks door veel
touristen wordt bezocht. Vulkanische vormingen, mineraalbronnen en donkere dennenbosschen kenmerken dit schoone dal.
Bromberg is d. hoofdst. v. een evenzoo
genoemd arrondissement in d. Pruis. prov.
Posen. 't Arrondissement heeft 72000, d. stad
bijna 40 000 Mw. Bromberg ligt a. d. bevaarbare
Brahe, die 7 KM. verder in d. Weichsel vloeit.
Hier begint 't Bromberger-kanaal, dat 25 KM.
lang, 20 M. breed en 1 1/2 M. diep is, in d. Netze
uitloopt, die een tak v. d. Warthe (een zijrivier
v. d. Oder) is, on dat alzoo d. Weichsel met d.
Oder verbindt. Dit kanaal is op last v. koning
Frederik d. Groote gegraven in 1773 en '74. d.
Stad erlangt hierdoor een groote beteekenis
voor d. handel, die voorn. 't binnenl. vervoer
v. graan, hout en wijn betrett. Er zijn ook
belangrijke fabrieken en goede instellingen
voor onderwijs.
Bromel (mAortus), zoon v. d. Zweedschen
geneesheer OLAtiS BROMEL, in 1679 to Stockholm
geb., in 1731 gest., eerste geneesheer des Konings, was d. schrijver v.„Lithogr. Suecanae
Specimen" (1725—'30) on „Historic numismatica
Senatorum et Magnatum Suecia,e" (1730). 't
Eerstgemelde is afzonderlijk in 1739 uitgeg.
en in 't Hoogd. vertaald (1740).
_Bronze] (WILH. HEINR.), geb. 21 Apr. 1754
to Loburg bij Maagdenburg, wijdde zich in
zijn jeugd a. 't tooneel on verbond zich a. 't
theater te Hamburg; later kwam hij in administratieve betrekkingen; hij stierf 28 Nov.
1808. Hij schreef: „Der Adjutant., Lustspiel"
(Hamburg, 1780); „Die Verlobung, Lustspiel"
(Wien, 1780); „Gerechtigkeit and Bache, Schauspiel" (Wien, 1788); „Beitrag zur deutschen
Btihne" (Dessau u. Leipzig, 1785) en Per
Dechant von Killerine" (2 dln, Berlin, 1792).
Bromelia,ceen heat een plantenfamilie
uit d. Oenzaadlobbige gewassen. Eenige kenmerken v. deze familie zijn: stekelige blade-
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ren, rechtstandig, spiraalsgewijs geplaatst,
veelal a. d. basis v. d. stengel tot een bundel
vereenigd; als bloeiwijze een schubbige aar
of zoo dicht opeengedrongen hoofdjes, dat zij
met elk. vergroeien; d. zoom bestaande uit 6
slippen, waarvan d. drie binnenste zacht en
gekleurd, d. drie buitenste hard en ongekleurd
zijn; d. vrucht meestal een drielobbige bes.
d. Soorten dozer familia zijn keerkringsplanten. d. Ons 't meest bekende soort is d. ananassa sativa (ananas, zie 't hierover handelend art.).
Bromium, ook broom (Br.) genoemd, is
een in d. natuur apaarzaam, niet op zich
zelf voorkomende grondstof, die tot d. metallolden behoort; 't werd in 1826 ontdekt
door BALARD to Montpellier in d. moederloog v. zeewater. Een Liter zeewater bevat
0,061 Gram Br., een Liter water der Doode
zee 7 Gram ; 't wordt in verbinding met natrium of met magnesium aangetroffen in 't
zeewater, in d. asch v. zeewier en in eenige
minerale bronnen. 't Bromium wordt afzonderlijk verkregen door d. moederloog uit zoutziederijen met geconcentreerd zwavelzuur to
vermengen on 't mengsel zoover uit to dampen, dat d. zwavelzure zouten zich door kristalschieting afscheiden. d. Van d. kristallen
afgezonderde vloeistof wordt vervolgens, met
zwavelzuur on bruinsteen vermengd, a. een
overhaling, bij matigo verwarming op een
waterbad, onderworpen, waarbij dan 't in
gasvormigen toestand ontwijkende bromium
in een afgekoelden ontvanger kan worden
verzameld. 't Bromium is eon, in maesa donker
bruinroode ondoorschijnende, in dunne lagen
hyacinthroode doorschijnende vloeistof, met
een s. gew. v. 2,97; 't heeft een sterken,
onaangenamen, naar dien v. chloor zweemenden geur. Bij een warmtegraad v. — 22° C.
gaat 't bromium in d. vasten toestand over
en 't blijft daarin dan zelfs bij verhooging v.
warmte tot — 11° C. (oversmelting); 't heeft
dan een grauwe kleur on glans; 't kookt
bij 63° C.; bij een matigen warmtegraad
(± 15° C.) is 't zoo vluchtig, dat een druppel,
in een ruimen glazen ballon gebracht, dien
spoedig geheel met een roodbruin gas vult.
Bromium is slechts weinig oplosbaar in water,
meer in alcohol on zeer gemakkelijk in aether;
beneden 't vriespunt vormt 't in water roode
kristallen bromium-hydraat (B r 2 10 H2 0 ) ;
in chemische eigenschappen komt 't 't meest
overeen met chloor; 't oefent op plantenkleuren, evenals 't chloor, een bleekend vermogen
uit on werkt ook ontledend op vele organische
stoffen door zich v. d. waterstof meester to maken ; 't is zeer vergiftig, werkt bijtend op d. huid
en kleurt deze gaol; met stijfsel vormt 't een
oranjegeel gekleurde verbinding. d. Naam is
afgeleid v. //ecoyog = stank. Aanvankelijk was
't bromium zeer duur; er is echter a. d. Doode
zee en door FRANK to Staszfurt een fabriek
opgericht, die dagelijks 20 KG. bromium levert,
waardoor d. prijs zeer verminderd is. 't Wordt,
met kalium verbonden, gobruikt bij d. photographic. Als geneesmiddel v. zenuwlijders
is 't broomkalium in d. laatsten tijd met good
gevolg vervangen door broomnatrium.
Bromo heat een vulkaan op Java, in 't
Z.-0. v. d. residentie Pasoeroean. Doze vulkaan steekt slechts 20 M. boven een 2000 M.
hoog plateau uit en heeft een immer rookenden
krater. d. Laatste geweldige uitbarsting geschiedde op 10 Mrt 1858.
Bromse (NicoLAus), gob. in 1470, werd in
1519 burgemeester v. Lubeck en stond daar
met heftigheid d. aristocratische overmacht
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en d. handhaving der R. Kath. godsdienst
voor. In 1531 echter werd hem d. volkspartij
onder WIILLENWEVER, die d. leer v. Luther
aanhing, to machtig en zocht hij hulp bij
keizer Karel V to Brussel, die hem gunstig
ontving on tot zijn raadsheer verhief en, toen
d. Denen, die Liibeck steunden, in 1535 verslagen waren. in zijn waardigheid als burgemeester herstelde. Hij hield zich nu staande
tot zijn dood in 1543, maar slaagde er niet in
d. R. Kath. leer weder to herstellen.
Bromus is een plantengesl., waartoe onze
inl. herrik en dolik behooren. 't Is een gesl. v.
d. uitgebreide familie der grassen, met lange,
bij sommige soorten eenigszins vertakte stolen,
waaraan d. aren zitten. B. giganteus (voederherrik) groeit op vochtige gronden en geeft
een ruime aerate snede, maar geen nagras.
B. secalinus groeit als lastig onkruid tuss. d.
rogge.
"iron (Lat. fons, Fr. source) is in 't algemeen d. naam v. d. oorsprong eener rivier
on in 't bijzonder v. gaten of spleten in d.
aardkorst, waaruit water to voorschijn treedt.
d. Rivieren ontstaan uit 't samenvloeien v.
beken on d. beken ontstaan door water, dat
v. d. bergen of v. d. ontdooiende gletschers
vloeit of uit scheuren, spleten en gaten der
bergen valt of wel met kracht uit een opening v. d. growl omhoog springt; d. laatste
vorm is wat wij meer in 't bijzonder bron of
wel (Hd. Quelle) noemen. 't Ontstaan hiervan
moat men zich op d. volgende wijs voorstellen. Zoowel 't regenwater als 't gesmolten
gletscherijs zakt door d. spleten, scheuren
on gaten v. 't gesteente on door d. lossen
bovengrond tot 't laagst mogelijke punt, d. i.
tot 't op een ondoordringbare steenlaag of
aardlaag, die geen water doorlaat, bijv. op
loom, stuit. Hier hoopt 't water zich dan op,
tot 't ergens een uitweg vindt. Is doze uitweg zoo, dat een ondoordringbare bovenlaag
't water belet reeds op een hooger punt to
voorschijn to komen, zoodat 't zich daarachter
heeft opgehoogd, dan tracht 't water (volgens
d. wet der communiceerende vaten) zoo hoog
to komen als 't bovenpeil en 't springt dus
op, soms tot groote hoogte, of 't spuit met
kracht uit d. opening. d. Geheele streak, waar
d. bronnen v. een rivier ontspringen, heat 't
bronnengebied dier rivier. Wordt door kunst,
bijv. door reservoirs met geleibuizen, een
springbron gevormd, dan noemt men deze
eon fontein. Wijl 't bronwater bij 't langzaarn
sijpelen door d. aardkorst veal v. d. daartoe
vatbare stoffen in zich oplost, is 't licht
to begrijpen, dat d. bronnen soms een groot
gehalte a. metaal, aard, zout en zelfs a. gas
hebben; aldus ontstaan d. mineral° on geneeskrachtige wateren en spreekt men bijv.
v. ijzer-, kalk-, zwavel-, koolzuur- en zwavelwaterstofhoudende bronnen. Wordt 't water
op zijn onderaardschen wog door vulkanische
of door scheikundige oorzaken verhit, dan
komt 't warm, heat of zelfs wel kokend to
voorschijn en spreekt men v. heete bronnen.
In d. meeste gevallen leveren d. bronnen 't geheele jaar door, of gedurende 't droogste jaargetijde uitgezonderd; goregeld water. Er zijn
echter ook tusschenpoozende (intermitteerende)
bronnen, waar 't water na bepaalde tusschentijden, bijv. om d. vijf minuten, in opstijgt.
an deze working verklaren, door zich
lean
voor to stollen, dat 't zich ophoogende water
een daarboven ande luchtmassa, die geen
uitweg heeft, zoolang samendrukt, tot doze
d. spankracht erlangt om 't vergaderde water
uit to drijven en haar vorige ruimto to her-
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inemen. Een merkwaardig voorbeeld v. intermitteerende, heete bronnen zijn d. beide Geisers op IJsland bij d. vulkaan Hekla. Er zijn
bronnen, die zulk een gehalte a. kalk of kiezel hebben, dat zij er in geplaatste voorwerpen er made omkorsten. Een voorbeeld hiervan is 't meertje bij Rokanje op 't Z.-Holl.
.ail. Voorne.
Bronchitis is ontsteking der luchtpijptakken. d. Luchtpijp (trachea) verdeelt zich in
.een linker- en een rechterluchtpijptak en ieder
v. daze in een ontelbaar aantal buisvormige
vertakkingen (bronchien), die in longcellen
eindigen. Tracheotomie (luchtpijpsnede) is een
heelk. operatie a. d. luchtpijp ; bronchotomie is
zulk een operatie a. d. luchtpijptakken.
Brondgeest (ALBERTUS), gab. 2 Dec. 1786
to Amsterdam uit een deftig geslacht, leerde
d. schilderkunst onder d. leiding v. P. J. van
Os on verkeerde met d. kunstenaars W. J.
van Troostwijk en J. Hulswit. Hij oefende
zich naar d. natuur, leerde d. doorzichtkunde
bij H. Numan en legde zich toe op d. grondige
kennis v. d. Nederl. school der 17e eeuw,
waartoe hij door d. in zijn tijd to Amsterdam
aanwezige beroemde kabinetten in staat gesteld ward. Dit diende hem vooral, toen hij
in 1817 als makelaar in d. kunst optrad, nadat
hij door een refs in Duitschland, Frankrijk en
Engeland zijn kennis vermeerderd had. Hij
stelde zich d. kennis der werken, vooral der
etsen, v. Rembrandt en diens kunstbroeders
ten hoofddoel, doch hield tevens niet op, d.
kunst zelf to beoefenen. Tot 1828 schilderde
hij landschappen, later ook watergezichten
'en genrestukken. 't Bestendig en met oordeel
bezichtingen der voortbrengselen v. beroemde
meesters had grooten invloed op zijn werken,
zoodat men er dikwerf d. stijl v. dozen of
genen meester in herkent. Zijn schilderijen
kwamen veel op tentoonstellingen voor, inzonderheid to Amsterdam, en werden steeds
als haar sieraad beschouwd. Hij was d. vraagbask v. kunstverzamelaars, lid v. 't Kon. Ned.
instituut en v. versch. acadernien.
Brondsted (PETER OLAF), gab. 17 Nov.
1780 to Horsens in Jutland, studeerde te Kopenhagen en legde zich toe op d. kennis v.
oude Grieksche en Romeinsche kunst. Hij
deed daartoe versch. reizen n. Z.-Europa en
'bestuurde in vereeniging met andere verdienstelijke oudheidkundigen opgravingen in d.
•classieken bodem. d. Uitslag dozer opdelvingen was d. ontdokking v. d. Zeus-tempel op
't ail. Aegina en v. d. Apollo-tempel to Bassae in Arcadi6. Hij word in 1815 benoemd tot
hoogl. in d. Grieks. letterk. to Kopenhagen
en in 1827 tot directeur v. 't munt- en penningkabinet aldaar. Zijn groot werk over
archaeologie is in 't Fransch geschreven, d.
uitgave begon in 1826 en omvatte 8 dln.
Afzonderlijk gaf hij nog in 1833 „Denkwilrdigkeiten aus Griechenland". BRCINDSTED overl.
26 Jun. 1842.
Brongniart (ALEX.), gab. 6 Febr. 1770 to
Parijs, ward daar hoogl. in d. delfstofkunde,
lid der academie en in 1800 directeur der
porselein-fabriek to Sevres. Hij overl. 7 Oct.
1847. Hij schreef aanvankelijk veel over dierkunde, maar na 1800 eon aantal werken over
aard- en delfstofkunde, waarin hij veel nieuws
mededeelt. Zijn geognostisch stelsel is ontwikkeld in drie werken : , Classification minOralogique" (1813); „Classif. et caract. mineralogigues des rochers du globe" (1829) en „Tableau
de la distribution des especes minerales" (1833).
Brongniart (ADOLF THEOD.), gab. 14 Jan.
1801 to Parijs, zoon v. d. voorg., ward hoogl.
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in d. plantkunde a. d. Jardin des Plantes en
verwierf door zijn scherpzinnige geschriften
over plantkunde en vooral over voorwereldlijke gewassen grooten roam. Zijn voorn. werken zijn : „Prodrome d'une histoire des vOgetaux fossiles" (1828); „Histoire des vOgOtaux
fossiles" (2 dln, 1828—'47). Hij overl. 19 Febr.
1876 en d. Academie zorgde voor d. uitgave
v. zijn nagelaten merkwaardig geschrift „Recherches sur les graines fossiles" (1881).
Bronikowski (ALEX. AUG. FERD.), gab. 28
Febr. 1783 of 1788 to Dresden, trad vroeg in
Pruisischen krijgsdienst on nam deel a. d.
veldtocht v. 1806 tegen Napoleon. Na gevangen
genomen to zijn, diende hij in 't Poolsche
lager en hij behoorde eenigen tijd tot d.
generalen staf v. d. hertog v. Belluno. In
1815 nam hij zijn ontslag als majoor en hij
woonde vervolgens te Warschau, to Dresden,
to Leipzig en te Halberstad. Hij overl. 22 Jan.
1834 to Dresden. Zijn voorn. schriften zijn:
„Kasimir der Grosse, Piast" (Dresden, 1825,
2 dln); ,Hippolytus Boratinsky" (ibid. 1825,
2 din); „Er und Sie" (Leipzig, 1826); „Der gallische Kerker" (Dresden, 1827, 2 dln); „Der
Mansethurm" (ibd. 1827): „Mooina" (ibid. 1827);
„Das Schloss am Ederflus" (ibid. 1827); „Erzahlungen" (Leipzig, 1828); „Olgiord und Olga"
(Dresden, 1828, 4 dln); „Polon im 17 Jahrh."
(Halberstadt, 1830, 5 dln): „Der Fall der Bourbons" (ibid. 1831); „Die Frauen Koniecpolskie"
(Leipzig, 1832, 2 din); „Beate" (3 dln, Leipzig,
1832); „Veit" (3 dln, ibd. 1832); „Die Magyaren"
(ibid. 1837, 7 dln); „Eugenia" (ibid. 1833, 3 dln);
„Die Britten in der Deutschen Hauptstadt"
(ibid. 1834) en „Die geschichte Polens" (Dresden,
1827, 3 dln). Bronikowski was in zijn tijd een
geliefd romanschrijver, een goad navolger v.
Walter Scott; hij had veel historiekennis,
levendige verbeelding on zeggingskracht.
Bronkhorst was eerst een heerlijkheid,
later een graafschap niet ver v. d. IJsel tuss.
Zutfen en Doesburg ; Joost, heer v. Bronkhorst,
die in 1553 overl., was d. eerste, die d. titel
v. graaf voerde. Men meent, dat d. heerlijkheid
Bronkhorst dagteekent v. keizer Hendrik VII
on dat d. heeren v. Bronkhorst afstamden v.
't geslacht Colonna uit Rome. Zooveel is zeker,
dat d. Bronkhorsten v. ouds onder d. aanzienlijkste en vermogendste adellijke geslachten
v. Gelderland bekend zijn. Pontanus in zijn
„Geldersche geschiedenissen" en Kok in zijn
„Vaderlandsch Woordenboek" geven d. stamboom der graven v. Bronkhorst, heeren v.
Borkelo en Batenburg, op. In d. 14e eeuw
ontstonden bloedige geschillen tuss. d. Bronkhorsten en d. Heeckerens. d. Oorzaak hiervan
was d. naijver v. Willem v. Bronkhorst, die
niet wilde dulden, dat Reinout III, hertog v.
Gelder, a. 't geslacht der Heeckerens grooteren
invloed toestond. d. Bronkhorsten vielen hertog
Reinout of en verbonden zich met diens jongeren broeder Eduard, die d. hertogszetel
trachtte to bemachtigen. Zoo ontstond een
burgeroorlog, die bijna een eeuw gewoed heeft
en waardoor d. akkers en steden verwoest en
een menigte menschen omgekomen zijn.
Bronkhorst, heer V. BATENHURG, (WILLEM
V.) was een ijverig medestander v. prins Willem
v. Oranje on voorvechter v. d. Nederl. vrijheid
in 't begin v. d. 80-jar. oorlog. Hij trok in
1568 met Willem I over d. Maas, bevorderde
in 1572 d. bevrijding v. Zeeland en voerde
in 1573 een lager v. 4000 man aan tot ontzet
v. Haarlem, maar viol bij 't Manpad in een
hinderlaag, waarbij een groot deel v. zijn
yolk sneuvelde en hij zelf zwaar gekwetst
d. Spanjaarden in handen viol; hij over!. twee
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dagen daarna a. zijn wonden (10 Juli 1573). —
Onder d. deelnemers a. 't Verbond der Edelen
kwamen ook voor : KAREL, DIRK en GYSBERT
V. BRONKHORST V. BATENBURG, die alien deelnamen a. d. eerste pogingen tot onzer bevrijding en daarvoor 't leven verloren, d. eerste
door sluipmoord, d. tweede en derde op 't
schavot.
Bronkhorst (PIETER), te Delft in 1588 geb.
en in 1661 gest., schilderde tempels en kerken
met historiedle stoffage. Op 't raadhuis te Delft
vindt men zijn „Salomo's eerste recht". Een
zijner beste stukken stelt voor „'t Uitdrijven
door Christus v. d. kooplieden uit d. tempel".
Bronkhorst (JAN v.), te Utrecht in 1603
geb., was leerling v. Jan Verburgh; hij bepaalde zich tot 't glas-schilderen, reisde in
1620 naar Frankrijk, waar hij zich eerst bij
P. Mathijs to Arras, later bij Chamu to Parijs,
in die kunst oefende. In zijn geboorteplaats
teruggekeerd. geraakte hij in kennis met C.
Poelenburg en begon hij zich op 't schilderen
in olieverf toe to leggen, waarin hij zooveel
aanmoediging vond, dat hij dit sedert 1639 uitsluitend deed. Men vindt v. horn in 't museum
Boymans „Een Ital. landschap met een grootschen bouwval"; in dat to Antwerpen „Een
Mansportret". In d. Nieuwekerk to Amsterdam
zijn eenige zijner met allegorische voorstellingen beschilderde glazen; ook schilderde
hij er „Tafereelen uit 't leven v. David" op d.
deuren v. 't orgel. Er bestaan 24 platen v. dezen
meester, die, geOtst on met 't graveerijzer
voltooid, meest naar teekeningen en schilderijen v. Poelenburg vervaardigd zijn. Zij zijn
door Bartsch beschreven en, gezamenlijk
voorkomende, gezocht. Op d. verkooping v.
d. graaf v. Fries golden zij f 105. Zijn portret
is door P. Baillu gegraveerd. In 1633 en '34
was hij lid v. 't s. Lukasgild to Antwerpen
on hij stierf in 1659.
Bronkhorst (JAN v.), in 1494 to Nijmegen
geb. en daarom meer onder d. naam JOANNES
NOVIOMAGUS bekend, studeerde to Rostock in
d. wijsbegeerte en werd er hoogl. in d. wis
kunde; later onderwees hij d. wiskunde a. 't
Collegium Montanum te Keulen en in 1539
word hij rector a. d. Lat. school to Deventer.
Hij was d. Hervormde leer toegedaan en een
geestverwant v. KASPER COOLHAAS. Hij schreef
o. a. „De astrolabii compositione" (1533) ,Seholia in dialecticam Georgii Trapezunti" (1537);
„C. Ptolomaei Alexandrini libri VIII de geographia" (1540) en „Etymologia grammaticae
latinae" (1550). Hij overl. in 1570 to Keulen.
Bronkhorst (EVERARD V.), geb. to Deventer in 1554, zoon v. d. voorg., studeerde a.
versch. Duitsche hoogescholen in d. rechten
en werd hoogl. te Erfurt. Hij werd in 1586
tot burgemeester v. Deventer gekozen, maar,
toen die stad door 't verraad v. Stanley d.
Spaanschen veldheer Tassis in handen viel,
vertrok hij naar Leiden, waar hij hoogl. in d.
rechten werd en 27 Mei 1627 overl. Onder zijn
schriften behooren: „Controversionum juris
centuriae duae" (1602—'10); „Methodus Feudorum" (1613) en „Aphorismi politici et militares" (1638).
Bronn (FIEINR. GEORG), geb. 3 Mrt. 1800 bij
Heidelberg, studeerde in d. natuurkunde, hield
wetenschappelijke voordrachten over d. leer
der versteeningen en werd in 1833 hoogl. in
d. natuurkunde te Heidelberg. Hij deed jaarlijks een wetenschappelijke reis en legde zijn
bevindingen in grondige, veelal geheel nieuwe
opmerkingen bevattende werken neder. d.
Meesten roem verwierven: zijn „Gaea Heidelbergensis" (1830); „Lethaea geognostica" en
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„Geschichte der Natur" (4 dln, 1841—'49). Hij
overl. 5 Juni 1862.
Bronner (JoH. PHIL.), geb. in 1792 te Neekargemilnd, apotheker to Wiesbaden, beoefende d. natuurkunde en wijdde zijn bijzondere aandacht a. d. kweeking v. d. wijnstok..
Op wetenschappelijke gronden en naar eigen
ervaring bracht hij verbeteringen in d. aanleg, verzorging en snoeiing v. wijngaarden..
Hij had daartoe alle wijnbouwende streken v..
Europa bereisd en kweekte op zijn wijnbergen htj Heidelberg ruim 400 soorten v. druiyen. Zijn boeken over d. wijnbouw en wijnbereiding hebben alle een practisch karakter,.
bijv. „Der Weinbau am Rhein u. in Si ddeutschland" (7 dln, 1833—'42); „Der Weinbau
u. die Weinbereitung in Champagne" (1840)
en „Die Bereitung der Rothweine" (3 din,
1856). Hij overl. 4 Dec. 1864.
Brons is d. algemeene benaming voor
versch. alliages (zie dat art.) uit koper en
tin, die soms ook zink en lood bevatten en
dienen tot 't vervaardigen v. munten, gedenkpenningen, standbeelden, klokken en kanonnen. d. Verhouding der metalen is afhankelijk v. d. bestemming v. 't brons; 't koper is
echter altijd 't hoofdbestanddeel on maakt
gewoonlijk ten minste 75 pct v. 't geheel uit;
't gehalte v. 't brons voor standbeelden en
kanonnen bedraagt zelfs ruim 90 pct. Brons
voor standbeelden moat bij 't smelten zoo
vloeibaar worden, dat 't tot d. fijnste indiepingen v. d. vorm doordringt; 't meet na 't
afkoelen een gelijkmatige massa zijn, diegemakkelijk met d. viii bewerkt kan worden.
Brons voor klokken (klokspijs) moat, om
een welluidenden toon voort to brengen, bestaan uit 78 pct. koper en 22 pct. tin, zonder bijmengsel v. ander metaal. Brons voor
kanonnen moat hard, taai en veerkrachtig
zijn, bestand tegen inwerking v. d. kruitdamp;
men smelt daartoe bij 91 pct koper 9 pct tin.
Bronzen spiegels kunnen fraai gepolijst worden, als bij 68,5 pct koper 31,5 pct tin en een
weinig arsenicum wordt gevoegd. Voor medailles en pasmunten wordt bij 't koper
b, 12 pct tin en eenig zink gemengd. Ten gevolge v. 't grooter kopergehalte krijgen d.
voorwerpen, a. d. dampkring blootgesteld, een
groenblauwen aanslag, die voor oude bronzen
karakteristiek is (zie Aerugo). Men kende 't
brons reeds in d. vroegsten tijd en bediende
er zich van om zwaarden, bijlen, lansen en
schilden to vervaardigen, voor 't ijzer in gebruik kwam, en reeds vroeg goot men bronzen beelden. Theodoros en Rhocos v. Samos
brachten daze kunst (700 v. Chr.) reeds tot
zekere hoogte, die door Lysippus (330 v. Chr.)
een groote volkomenheid bereikte. Niet lang
daarna goot men kolossale beelden, waarvan
er alleen op 't eiland Rhodos een honderdtal
opgericht worden. d. Romeinsche consul Multianus vond to Athene 3000 bronzen standbeelden, schier evenveel op 't ail. Rhodos, to
Olympia en to Delphi, schoon er reeds een
menigte v. daar weggevoerd waren; 't aantal,
dat d. Rom.einen uit Griekenland roofden, was
verbazend on wellicht is daardoor 't bronsgieten door hen zoo weinig beoefend. Bij d.
ondergang v. 't Rom. rijk geraakte daze kunst
geheel in verval. Onder d. eerste Christenkeizers waren d. gegoten beelden schier even
onvolmaakt, alsof die kunst pas was uitgevonden, on er verliepon versch. eeuwen, eer
zij weder zekere volkomenheid verkreeg. Tot
dien tijd behooren d. bronzen deuren a. d.
Dom to Mainz (1135) en die v. 't Lateraan to
Rome, in 1195 door Ubert en Peter v. Pia-
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cenza vervaardigd, evenals d. in 1293 door
Nicola Pisano bewerkte a. d. San Martino te
Lucca. In d. 14e eeuw nam d. kunst v. 't
bronsgieten toe: d. bronzen deur a. d. s. Johanneskerk to Florence omstr. 1330 door
Andrea Pisano; d. tombe v. bisschop Hendrik
te Liibeck (1341); d. deur a. d. kerk v. s.
Augustinus te Ancona (1348) zijn reeds v.
hooge waarde. In d. 15e eeuw bereikte deze
kunst bijna weder haar vorige hoogte, door
d. werken v. Lorenzo Ghiberti (d. vervaardiger der bronzen deuren a. d. San Giovanni
te Florence); v. Antonio Filarete te Florence;
Niccolo to Arezzo; Simon Donatelli, v. wien
men ook to Rimini voortrefrelijke praalgraven
vindt, en v. Buonacorso Ghiberti, die zich door
't vervaardigen v. smaakvolle bronzen versierselen onderscheidde. Benvenuto Cellini
schijnt d. eerste geweest te zijn, die een bronzen standbeeld (d. Perseus) uit een stuk goot.
In Duitschland onderscheidden zich Hans Decker, d. vervaardiger v. 't crucifix in d. Sebaldus-kerk te Neurenberg (1447), en vooral d.
familie Visscher in deze stad- voorts hun
leerlingen Pancras en Georg Labenwolf en
Benedict Wurzelbauer, d. leerling v. laatstgen.
In Frankrijk hebben zich onder Lodewijk XIV
d. gebroeders Keller onderscheiden. In d. 19e
eeuw is d. kunst v. 't bronsgieten vooral in
Duitschland en Frankrijk weder tot een groote
volmaaktheid gebracht en werden er veel
bronzen standbeelden opgericht, waarvan d.
Bavaria een der merkwaardigste is, welk
kolossaal beeld, 18 M. en met 't voetstuk
28 M. hoog, door Ferd. Miller naar 't model
v. Ludw. Schwanthaler gegoten is. Ook in
Nederland werden versch. metalen standbeelden opgericht, zooals twee v. Willem d.
Zwijger te 's Gravenhage, De Ruyter te Vlissingen en Rembrandt te Amsterdam, dat in
1851 bij Enthoven te 's Gravenhage gegoten
werd.
Vooral in d. laatsten tijd is 't brons veelvuldig aangewend tot 't vervaardigen v. machine-deelen, als : tappen, excentrieken, bussen voor wagenraderen, deelen v. natuurk.,
inzonderheid optische instrumenten en v.
sierlijke voorwerpen v. weelde, die verguld
of vernist moeten worden. Ware kunstgewrochten v. dien aard worden geleverd door
Parijs, Berlijn, Weenen en Iserlohn.
Bronsveld (ANDRIES WILLEM), geb. 16 Jan.
1839 te Harderwijk, studeerde in d. godgeleerdheid en werd achtereenvolgens predikant
te Ophemert, Charlois, Haarlem en Utrecht.
Hij is een gematigd orthodoxe richting toegedaan en redigeert daartoe d. „Stemmen voor
waarheid en vrede". Behalve vele opstellen
in tijdschriften en polemische stukken schreef
hij: „Rijmpjes" (1864); „Bloemlezing uit de gedichten v. Jodocus Lodenstein" (1867); „Voor
hart en huis" (1869); „Schetsen uit 't godsd.
en kerkelijk leven in d. vorige eeuw" (1873);
„Bij d. levensbron"; „Reislantasi6n" (1885);
„Bijbels. geschied. voor kinderen" (1887, in
afl. met pl.) en vertt. v. H. Drummond en
0. Francke.
Bronte is een stad met 17 000 inw. op 't
eil. Sicilia, 53 KM. t. N. W. v. Catania, a. d.
westelijken voet v. d. Etna. In d. omtrek
groeit een heerlijke wijnsoort. NELSON werd
door koning Ferdinand in 1799 tot hertog v.
Bronte verheven.
Bronte (CHARLOTTE), beter bekend onder
haar schrtjfstersnaam CURRER BELL, geb. 21 Apr.
1816 te Thornton, stamde uit een Iersch geslacht, genoot in Yorkshire een goede opleiding,
waardoor haar aanleg tot 't schrijven v. ver-
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halen reeds op 13-jarigen leeftijd duidelijk bleek,
en werd onderwijzeres, eerst in haar vaderland
en sedert 1841 a. een kostschool te Brussel.
Zij had twee zusters, die insgelijks bij 't onderwijs werkzaam waren. In 't ouderlijk huis
teruggekeerd, vormden d. drie gezusters 't
plan gezamenlijk en afzonderlijk romans to
schrijven en deze uit to geven, als heetten
zij CURRER, ELLIS en ACTON BELL. 't Drietal
gaf ook in 1846 een bundel gedichten in 't
licht. CHARLOTTE (CURRER BELL) overleefde
haar zusters en d. door haar geschreven
romans vonden d. grootsten bijval. Reeds d.
eerste „Jane Eyre" werd in telkens grooter
oplagen in Engeland en Amerika herdrukt
en in versch. Europ. talon overgezet en haar
roem steeg nog door „Shirley" (1849). Zij
schreef nog „Villette" (1852) en overl. 1 Apr.
1855. 't Karakter harer werken heeft veel
overeenkomst met dat v. THACKERAY'S romans.
Bronzen noemt men 't met koperkleur
overdekken v. voorwerpen v. hout, steen, gips
of andere stoffen, die men, na ze met lijnolie
bestreken to hebben, met een fijn gewreven
poeder v. bladgoud of v. rood en geel koper
bestrooit, met een linnen lap inwrijft en daarna
vernist. Metalen voorwerpen worden met olieverf bestreken en, als doze bijna droog is, met
't vereischte metaalpoeder bestrooid, dat er met
zachte doeken voorzichtig in wordt gewreven.
Ofschoon doze handerivijs veel gevolgd wordt,
on daardoor zelfs 't mat-bruine waas on 't
oppervlak v. groen basisch kopercarbonaat
(patina), dat oud brons aanneemt, natuurgetrouw wordt nagebootst, wordt toch tegenw.
a. d. metalen gietwerken (v. koper, messing,
zink of ijzer) meest langs scheikundigen en
ook langs galvanischen weg 't voorkomen v.
antiek brons gegeven. Bij ijzeren voorwerpen
heat dit bruineeren.
Bronzen-tijdperk ('t) heat 't tijdperk in
d. geschiedenis der beschaving v. 't menschdom, volgende op d. steentijd on voorafgaande
a. 't ijzeren tijdperk. d. Oudheidkundigen merken n.l. op, dat in 't eene deel der bewoonde
aarde vroeger, in 't andere deel later d. nijverheid der menschen aanvangt met 't vervaardigen v. wapenen, huisraad en sieraden v.
dierenbeenderen en v. steen en dat, waar d.
beschaving zoo toeneemt on d. kunstvlijt
zulke vorderingen maakt, dat er metalen
voorwerpen vervaardigd worden, doze niet v.
't alom voorhanden ijzer gemaakt zijn, maar
v. lichter smeltbare metalen, meest v. een
mengsel v. ongeveer 90 pct. koper on nagenoeg 10 pct tin, d. i. v. brons. d. Oorzaak v.
laatstgen. verschijnsel is vermoedelijk hierin
to vinden, dat 't aanleggen v. smeltovens en
't voortbrengen v. een hittegraad, geschikt
om 't ijzer uit 't arts te verkrijgen en to gieten, een aanmerkelijke vordering in d. nijverheid vereischt. In alien gevalle hebben d.
vondsten on opgravingen, waar die met goed
gevolg bekroond zijn, overal en altijd doze
volgorde aangetoond : eerst ruw bewerkte
schelpen, beenderen, hoornen e. d. g.; vervolgens fijner on zorgvuldiger bearbeide voorwerpen v. dit materiaal en daarnevens messen, pijlpunten bijlen e. d. g. v. hard gesteente,
waar 't voorhanden was, bij voorkeur v.
vuursteen; d. in d. genoemde wapenen en
gereedschappen gemaakte gaten toonen aan,
dat ook hout aangewend werd, maar dit is
in d. loop der eeuwen vergaan, waar d. hardere materialen a. d. tand des tijds weerstand
hebben geboden. Toonen verder d. zuiverder
afgewerkte steenen wapenen en werktuigen
een voortgang in kunstvaardigheid aan, dan
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vindt men daar tusschen en bij bronzen voorwerpen ale sieraden. Naarmate 't verwerken
v. d. vuursteen in onbruik geraakt, vermeerderen d. artikelen v. brons en worden bronzen zwaarden, pijlpunten, messen en andere
benoodigdheden tot aanval, verdediging of
huishoudelijk gebruik aangetroffen, terwijl dan
ijzeren voorwerpen als haarnaalden, ringen,
armbanden en andere sieraden voorkomen. In
dit tijdperk waren bijv. d. Germanen en Britten,
toen ze ten tilde v. Julius Cesar met d. Romeinen in aanraking kwamen, en d. Israelieten in
tijd v. Saul, David en Salomo. Hoe d. Britten
en d. Germanen a. 't brons kwamen, is nog
niet voldoende opgehelderd. Zeker is 't, dat
't bronsgieten in d. Oostersche landen een
hooge mate v. volkomenheid bereikte, dat 't
bij d. Grieken algemeen in zwang was en dat
d. Etruriers (Etruscers) er meesterstukken in
geleverd hebben. Nu beweren vele oudheidkundigen, dat er handelsgemeenschap tuss.
Midden- en Zuid-Europa bestaan heeft, waardoor eerst bronzen en later ijzeren voorwerpen d. weg n. Midden-Europa vonden. 't Brons,
zooals wij 't kennen, is tot steken, hakken
of snijden niet to gebruiken, maar 't is bijna
zeker, dat d. Ouden, met name d. Egyptenaren, d. kunst verstonden 't brons te harden,
en voor eenige jaren kwam uit d. Vereen.
Staten v. N.-Amerika 't bericht, dat deze
kunst daar teruggevonden was.
Bronzino is d. naam, waaronder d. schilder
ANGIOLO ALLORI algemeen bekend is. In 1501
werd hij to Florence gob. en in Nov.1572 overl.
hij. Leerling v. PANTORMO, dien hij a. versch.
werken, vooral a. die in d. San Lorenzo to
Florence, behulpzaam was, volgde hij meest
d. stijl v. Michael Angelo Buonarotti en hij
droeg er veel toe bij d. kunst to verheffen,
die door d. Caracci een nieuw leven ontving. Zijn historieele samenstelling is steeds
bevallig, d. uitdrukking, inzonderheid v. d.
hoofden der beelden, aangenaam en vol geest,
d. teekening nauwkeurig, 't koloriet niet zelden
loodkleurig en in d. vleeschklenr to blanketselachtig; 't geel is een to overheerschende
kleur in zijn schilderijen, ook ontbreekt er a.
zijn beelden dikwerf ronding. Schoon hij
moor historiestukken dan portretten vervaardigde, worden d. laatste hooger geacht. Eenige
zijner werken vindt men in 't museum en in
d. kerken to Florence, waaronder dat in d.
Santa Maria Nuova, „d. Vroomheid", uitmunt;
men prijst ook zijn fresco's in een koepel v.
't oude paleis in deze stad. Te Dresden zijn
v. BRONZINO in 't Museum twee portretten;
in 't Louvre „Christus, a. Magdalena verschijnend" en „'t Portret v. eon beeldhouwer",
waarschijnlijk dat v. Baccio Bandinelli; in d.
National Gallery to London „'t Portret eener
jeugdige vrouw"; in 't Belvedere to Weenen
„Een H. familie"; in 't museum to 's Gravenhage „Een vrouwenportret"; in d. musea to
Napels, Madrid en s. Petersburg zijn er ook.
't Portret v. een zoon v. Cosmus de Medicis
gold op d. verkooping v. koning Willem II
f 5000. Onder zijn talrijke leerlingen muntte
zijn neef ALESSANDRO ALLORI uit, wiens werken
men dikwerf met die v. ANGIOLO verwart, will
deze met zijn zoon en leerling CHRISTOPHANO
ALLORI (zie dat art.) insgelijks d. naam BRONZINO aannam, die door d. Italianen echter
alleen a. ANGIOLO gegeven wordt. Doze beoefende ook d. dichtkunst. Naar zijn werken
hebben L. Vorsterman en H. Coeck zes groote
gravuren vervaardigd. ALESSANDRO ALLORI, 3
Mei 1535 to Florence gob. on 22 Sept. 1607
gest., was insgelijks een navolger v. M. A.

BRO.

Buonarotti; men schat hem niet zoo - hoog
als Bronzino, hoewel hij schoone schilderijen,
vooral portretten, vervaardigde. Onder zijn
beroemdste werken rekent men „d. Echtbreekster" in d. EL-Geest-kerk en zijn portret,
waarnaar H. Rossi graveerde, in 't museum.
te Florence; men vindt er in d. galerij Lichtenstein en In 't museum te Madrid. Er is veel
naar zijn schilderijen gegraveerd, o. a. door
Eredi, Janotha en Gregori. In 1590 gaf hij
eon work uit, dat d. teekenkunst en voornamelijk d. anatomie ten onderwerp had.
.Bronzino (CHRISTOPHEL), omstr. 1570 in d.
mark v. Ancona gob., word te Rome secretaris
v. d. kardinaal Palletta, later v. d. kardinaal
Carlo de Medicis, die hem met zich nam naar
Florence. her schreef hij zijn „Lof der Vrouwen" (Dialogo della dignita e nobilta delle donne),
in vier weken en elke week in dagen verdeeld. Dit work, op d. Index geplaatst, is zoo
zeldzaam, zelfs in Italie, dat Mazzucheli er
slechts d. eerste twee weken (4 dln, Florence,
1622—'28) van vond.
Bronzout, Zie Minerale wateren.
Brood (Lat. panic) is 't dagelijksch voedingsmiddel, dat uit fijn gemaakt graan, met
water tot deeg gekneed, gebakken wordt.
Overdrachtelijk wordt door brood onze geheele voeding verstaan on nog algemeener al
wat tot ons onderhoud dient. In dozen zin
spreekt men v. een , broodwinning", „'t brood
voor vrouw en kinderen verdienen" enz. Er
zijn nu nog wilde stammen, die 't gebruik v.
graan als voodingsmiddel niet kennen; eerst
bij d. landbouw beoefenende volken kwam dit
in gebruik; aanvankelijk werden d. graankorrels gegeton, zooals d. natuur ze gaf of
mogelijk in water geweekt, maar al spoedig
leerde men 't graan, door 't tuss. steenen to
kneuzen of fijn to wrijven on met water tot
een brij to mengen, genietbaarder to maken.
Waar 't vuur bekend was, werd d. brij gokookt. Op deze wijs aten d. bewoners v. Italie
't nog, toen Rome koningen had; zij noemden
deze spijs alica. Vervolgens kwam men op 't
denkbeeld 't gekneede, ongezuurde deeg tuss.
heat gemaakte steenen tot platte rondo brooden to bakken. Dit was in 't Oosten reeds in
d. tijd v. Abraham 't gebruik. Eindelijk leerde
men door ziften of builen d. zemelen of to
scheiden, door deesem 't deeg to doen rijzen
on 't in een oven tot brood to bakken. Bij d.
Romeinen geschiedde dit niet vroeger dan
170 j. v. Chr. Eerst toen kon er sprake zijn v.
brood, want bij d. vroegere wijzen v. gebruik
onderging 't meel geen scheikundige omzetting, alleen bij d. broodbereiding wordt 't zetmeel in suiker, gom en alkohol veranderd,
waardoor 't verteerbaar wordt. Wijl d. geschiktheid v. een zelfstandigheid om tot voeding
to dienen niet alleen v. d. scheik. geaardheid
afhankelijk is, maar tevens door hare physische eigenschappen bepaald wordt, omdat doze
in verband staan tot d. werktuigelijke verdeeling bij 't kauwen on 't daarmede gepaard
gaande doordringen met speeksel, moot men
onder brood verstaan, 't product der toebereiding v. meal uit graansoorten, dat a. al
deze vereischten voldoet on daarenboven door
d. uiterlijken vorm gemakkelijk vervoerd en
gedurende eenigen tijd zonder bederf bewaard
kan worden.
Indien een mengsel v. meal met water, gewoonlijk deeg genoemd, bij d. gewonen warmtegraad gedroogd wordt, dan ontstaat daardoor
wel een samenhangende kook, maar deze bevat dan 't zetmeel in een onveranderden,
onoplosbaren, voor d. spijsvertering onge-
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-schlkten toestand en heeft daarenboven geen
aangenamen smaak. Als dit drogen door kunstmatige warmte op ongeveer 100° C. zoo geschiedt, dat ook 't inwendige gedeelte dien
warmtegraad bereikt, verkrijgt men wel een
.koek, waarin 't zetmeel in oplosbaren staat
voorkomt, doch hij is dan vast, dicht en glazig
op d. breuk en daardoor moeilijk to verteren;
maar, als d. aangewende warmte zoo gering
is, dat slechts d. oppervlakte, niet 't inwendige
v. 't deeg orngezet wordt, bestaat d. koek
inwendig uit een onveranderd deeg of is
hoogstens half glazig en half meelachtig. Tot
-deze soort behoort 't brood, dat vroeger algemeen in gebruik was en thans nog in sommige
oorden, bijv. in Schotland, bereid wordt, ook
't paaschbrood der IsraOlieten en d. scheepsbeschuit. Wijl d. bereiding v. deze broodsoorten voornamelijk op 't uitdrogen v. 't
deeg berust, komen zij als dunne koeken, niet
als eigenlijke brooden voor; zij kenmerken
zich door een gering watergehalte en een
vastheid en hardheid, die 't kauwen moeilijk
maken.
d. Kunst v. 't broodbakken is hierin gelegen, dat men te weeg brengt, dat 't deeg bij
een warmtegraad, waarbij 't zetmeel oplosbaar
wordt, niet tot een dichte, vaste, glazige, noch
tot een taaie massa overgaat, maar in een
lossen en poreusen staat geraakt. Dan eerst
is 't product voor 't kauwen en doorweeken
met speeksel, derhalve voor d. spijsvertering
geschikt. Er bestaan voor 't poreusmaken v.
't brood versch. middelen, waarvan d. gisting
't meest bekende en gebruikelijke is. Ter opwekking v. d. gisting in 't deeg wordt Of gist
zuurdeeg gebezigd, d. eerste hij d. bereiding
v. witte- of tarwebrood, 't twoedo bij . die v.
bruin- of roggebrood. 't Bakken v. brood vereischt dus: meel, gist of zuurdeeg, water en
een verhoogden warmtegraad.
d. Gisting maakt 't deeg poreus door d. met
haar gepaard gaande gasontwikkeling, die in
een goed bereid deeg op alle punten tegelijk
plaats grijpt en daarin grootere of kleinore
cellen, blaasjes of pori6n doet ontstaan; 't
voortdurend bestaan v. deze pori6n is afhankelijk v. d. taaiheid v. 't deeg, welke weder
ten nauwste verbonden is met d. aanwezigheid
v. gluten in 't meel. Deze werktuiglijke verandering in 't deeg, tengevolge v. een scheik.
wijziging in zijn bestanddeelen, wordt gewoonlijk 't rijzen genoemd. Bij 't rijzen v. tarwebrood
gaat d. reeds in 't meel aanwezige suiker
over tot alcohol en koolzuurgas en een gedeelte
v. 't zetmeel verandert tevens in suiker. d.
Gisting met zuurdeeg brengt tegelijk d. vorming v. azijnzuur en melkzuur voort (zie
Gisting); d. gasvormige producten maken d.
inhoud der blaasjes en pori6n uit. Er gaat
•derhalve door 't gistingsproces een deel v. 't
meel verloren, namelijk door d. overgang v.
vaste tot gasvormige, bij 't bakken ontwijkende, bestanddeelen; dit verlies kan tot 6
pct opklimmen. Men heeft getracht dit te
voorkomen door op een andere wijs een gasontwikkeling in 't deeg te doen ontstaan, bijv.
door opvolgend kneden met natriumbicarbonaat en chloorwaterstofzuur, waardoor koolzuurgas vrij wordt en ontwijkt. Deze bereidingswijze is echter omslachtig en levert een
minder smakelijk brood. 't Graan, bovenal tot
d. omschreven bereiding geschikt, is d. tarwe
en rogge. Roggebrood wordt in 't Britsche
rijk en Frankrijk in 't geheel niet, in ons vaderland in Holland weinig, in 't 0. en N. bijna
algemeen gegeten en in N.-Duitschland is 't
een hoofdvoedingsmiddel. Dials in d. Vereen.
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Staten v. N.-Amerika en in Z.-Europa, haver
in Skandinavi6 en gerst in 't Oosten worden
insgelijks tot brood gebakken, maar deze graansoorten zijn hiertoe minder geschikt, omdat
zij arm a. kleefstof zijn. d. Vermenging v. 't
graan met aardappelmeel, erwten- of boonenmeel of zelfs, zooals in 't N. v. Skandinavi6
geschiedt, met gemalen ptjnboomschors is geheel af te keuren. Ten slotte dient nog opgemerkt te worden, dat 't blankste wittebrood,
uit 't binnenste v. d. graankorrel bereid, geenszins 't meest voedende is. Immers d. cellen
nabij d. bolster, onmiddellijk onder d. zemelen
gelegen, zijn 't rijkste a. eiwit, in 't hart v.
d. korrel ontbreekt 't eiwit bijna geheel. Hoe
beter d. laatste meellagen v. d. zemelen zijn
gescheiden en in 't meel behouden, hoe voedzamer en lichter verteerbaar 't brood zal zijn.
Broodboom (Artocarpus incisa F.) heet
een boom, die tot 't plantengeslacht der Artocarpeen behoort en een der zegenrijkste gewassen der heete luchtstreek is, omdat hij a.
d. keerkringbewoners in zijn vruchten 't geheele jaar een aangename en voedende sptjs
verschaft. Zijn vaderland overschrijdt echter
d. keerkringen niet. Men vindt hem 't meest
op d. eil. v. d. Indischen archipel en v. d.
Stille Zuidzee. Nergens echter treft men d.
broodboom in wilden toestand aan, welk verschijnsel waarschijnlijk daaraan moet worden
toegeschreven, dat d. mensch zich overal
nederzette, waar hij d. broodboom vond en
dezen dan aankweekte. Immers zijn d. liutten
der inboorlingen bij voorkeur in 't lommer v.
dit hun lievelingsgewas opgeslagen.
d. Vorm v. d. broodboom is zoo schoon, dat
geen onzer breed-gebladerde boomen zich daarmede meten kan. Hi' bereikt een hoogte V.
13 M. en draagt een dicht koepeldak v. 't schoonste groene loof, dat men zich kan voorstellen.
Zijn bladeren zijn ongeveer 5 dM. lang en
2'12 dM. breed, eirond en a. d. randen diep
ingesneden; d. bloemen zijn eenhuizig, d.
mannelijke vormen knotsvormige, doorgaans
1 112 dM. lange katjes en d. vrouwelijke zijn
tot kogelronde hoofdjes vereenigd. d. Vrucht
v. d. broodboom is kogelrond, doorgaans 3 a
4 KG. zwaar en bereikt vaak een aanzienlijke
grootte. d. Oppervlakte der vrucht is met
vijf- en zeshoekige uitwassen bedekt, als zoo
veel aanwijzingen v. d. afzonderlijke vruchtjes, waaruit 't geheel bestaat. Inwendig is d.
vrucht in d. beginne wit, melig en een weinig vezelig, later geel, saprijk of slijmerig en
door een half-sponsachtige, half vezelige spil
doorboord, waaraan d. eironde of langwerpige,
min of weer hoekige, op d. Wilde kastanje in
grootte gelijkende zaden bevestigd zijn.
d. Broodboom draagt overvloedig; gedurende
8 a 9 maanden is hij met vruchten beladen,
die d. een na d. ander rijp worden; d. overige
drie maanden werpt hij niets af en dan leven
d. inboorlingen v. d. ingemaakte vruchten.
Gewoonlijk wordt d. broodvrucht, wijl zij in
rijpen toestand onaangenaam smaakt, vOtir
hare volkomen rijpheid afgeplukt, .geschild,
in bladeren gewikkeld en op heete steenen
gebakken, want rauw kan zij niet wel genuttigd worden. Aldus toebereid, smaakt zij volgens d. een naar tarwebrood, volgens d. ander
naar bananen. Op d. Vriendschaps-eilanden
en d. Marquesas is zij 't beste. G. Forster, a.
wien wij een monographie over d. broodboom
danken, beschrijft d. versch. bereidingswijzen
v. d. broodvrucht nauwkeurig; hij verhaalt
o. a., dat d. vruchten vOOr d. geheele rijpte,
na geschild to zijn, in een gemetselde bak
gelegd en met hoopen bladeren en steenen
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bedekt worden, tot zij in d. zure gisting overgaan. Van 't aldus gevormde deeg neemt d.
gebruiker dagelijks slechts zooveel uit d. bak,
als hij noodig heeft, hij maakt daarvan klompen zoo groot als een vuist, wikkelt deze in
bladeren en bakt ze tuss. heat gemaakte
steenen. Weken lang blijft dit brood goed,
zoodat 't zelfs op verre reizen een zeer good
voedsel is. Van dezen voorraad leven d.
eilanders gedurende d. drie of vier maanden,
waarin d. boom geen vruchten draagt. d. Hoeveelheid vruchten is zoo groot, dat drie boomen toereikend zijn, om e'en mensch acht
maanden lang voortdurend v. genoegzaam
voedsel to voorzien. Cook zegt: „Heeft iemand
gedurende zijn gansche leven slechts tien
broodboomen geplant, dan heeft hij zijn plicht
jegens zijn gezin en toekomstig geslacht even,
goed vervuld als een bewoner v. onze hemelstreek, die zijn gansche leven gedurende d.
winterkoude geploegd en gedurende d. zomerhitte geoogst heeft en niet slechts zijn eigen
huishouding v. 't noodige brood voorziet,
maar zijn kinderen daarenboven een erfenis
achterlaat."
d. Vermenigvuldiging v. d. broodboom geschiedt deels door kunstmatig voortgebrachte
wortelspruiten, deels door zaad. Dit laatste
wordt op veel eilanden des Indischen archipels, na geroost te zijn, gegeten, hoewel over
't algemeen d. zaden in d. gekweekte brood.
vrucht ontbreken. Door d. cultuur zijn ook
v. deze plant een aantal verscheidenheden
ontstaan, wier onderscheid hoofdzakelijk in
d. vorm der vrucht en d. aan- of afwezigheid
der zaden bestaat. 't Hout v. d. broodboom,
dat zacht en licht is, wordt gebezigd tot 't
maken v. kano's on huisraad. Van d. bast
vervaardigt d. inlander een weefsel, 'twelk
dat v. d. papier-moerbeiboom op zijde komt.
Uit 't vocht der schors bereidt men vogellijm
en d. asch der bladeren, evenals 't afkooksel
v. bout en wortel, wordt voor geneeskrachtig
gehouden.
Een andere soort v. Artocarpus (Artocarpus
integrifolia L.) groeit in Oost-India in 't wild
en wordt daar ook menigvuldig om hare
vrucht, door d. Maleiers Nangka geheeten,
gekweekt. Doze boom draagt omgekeerdeironde of elliptische, slechts bij jonge planten golvend-ingesnedene bladeren en grootere,
bijkans peervormige, 5 4 6 dM. lange, 3 dM.
dikke, 25 en meer KG. zware, zeer smakelijke
vruchten.
_Broodvrtzchtplanten
(11foreae) vormen
een plantenfamilie, waarvan d. in 't vorige
art. beschreven Artocarpus een geslacht uitmaakt. Daze familie is na verwant a. d. netels
(Urticaceen) en a. d. Plantanee'n. Bijna alle
geslachten en soorten v. deze familie zijn rijk
a. melksap en in d. zaden arm a. eiwit. d.
Bloemen zijn eOnslachtig, 't bloemdek is kelkachtig en d. vrucht is een OOnhokkige bes of
noot, door een saprijk vruchtvleesch omgeven.
Tot deze familie behooren behalve d. Broodboom 't eenige honderden soorten tellende
geslacht Ficus, d. Koeboom (Galactodendrum
utile), d. Javaansche Gifboom (Antiaris) en d.
Moerbezieboomen (Morus alba en nigra).
Brooke (HENRY), geb. in 1706 to Rantaran
in Terland, studeerde te Dublin in d. rechten
en ging daarna naar Londen, waar hij zijn neiging tot dichtee en tot schrijven voor 't tooneel volgde. Wel werd al wat hi) schreef met
bijval ontvangen, doch zijn arbeid verschafte
hem niet 't noodige, zoodat hij dan eens te
Dublin, clan to Londen verbetering v. zijn
toestand zocht en, nadat hij zijn vrouw en
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eenige kinderen door d. dood verloren had,
v. verdriet in btjna krankzinnigen toestand
in 1783 stied. Hij had 't eerst d. aandacht
getrokken door 't gedicht „On universal Beauty" on daarop d. schoone tooneelspelen
„Gustavus Wasa" en The Earl of Westmoreland" doen volgen. Hij schreef in 't geheel
15 drama's on treurspelen, gaf gedurende d.
opstand der Ieren in 1761 d. „Farmers letters"
en overtrof zich zelf in d. schoone novelle
„The Fool of quality" (1766).
Brooke (JAMES), geb. 20 Apr. 1803 to Widcombo, trad in Britsch-Indischen krijgsdienst,
onderscheidde zich in d. oorlog tegen 't rijk
Birma, werd gewond en vormde, nadat hij
zijn ontslag bekomen had, 't plan een yolkplanting op Borneo aan to leggen. Hij rustte
daartoe in 1839 't schip „Royalist" uit en
landde op 't ail. Laboean, dat t. W. v.
Borneo ligt. Toen op d. Westkust v. Borneo
een opstand tegen d. Sultan uitbrak, voer
BROOKE d. rivier Serawak op; hij beteugelde
d. oproerlingen, herstelde d. orde en tot loon
benoemde d. Sultan hem tot stadhouder v.
Serawak. Eens daar gevestigd, richtte hij dat
gebied in als een eigen staat. Hij nam d.
titel aan v. radsja, verordende er een wetboek, stelde d. havens open voor alle natign
en lokte kolonisten naar Laboean en Serawak.
Dit alles streed tegen 't tractaat, tuss. 't Britsche rijk en Nederland in 1824 gesloten; maar
d. vertoogen der Nederl. regeering tegen dezen
inbreuk op 't verdrag baatten niet; zij konden
niet verhinderen, dat BROOKE tot gouverneur
v. Laboean benoemd werd, maar alleen weerhouden, dat BROOKE, die daartoe herhaaldelijk
naar Londen reisde, zijn kolonie a. d. Britsche
regeering tegen een geldsom afstond. Ook in
zijn vaderland vond BROOKE tegenstanders,
die zijn daden afkeurden. Hij werd v. wreedheid, afpersing en zelfs v. een gerechtelijken
moord op vermeende zeeroovers beschuldigd.
't Gelukte hem echter bij een commissie v.
onderzoek in 1855 vrijspraak to verwerven,
hij dempte in 1861 een opstand in Broenei of
Borneo-proper, droeg in 1863 't bestuur v.
Serawak a. zijn neef JOHNSON BROOKE op, on
vestigde zich in Engeland op 't buitengoed
Barrator in Devonshire, waar hij 11 Juni
1868 overl.
Brooklyn heette oorspronkelijk Breukelen, .'t was door d. Nederlanders aangelegd
op 't eil. Long-Island, dat door d. East-river
v. New-York gescheiden, maar thans daarmode met een reusachtige hangbrug, waaronder d. grootste schepen kunnen doorvaren,
verbonden is. In d. 19e eeuw is d. bevolking
dezer stad met verbazende snelheid toegenomen; in 't begin der eeuw woonden er slechts
eenige duizenden, in 't midden 150 000 en in
't laatst 600 000 menschen. 't Verkeer met
New-York is ontzaggelijk druk en op allerlei
wijs vergemakkelijkt. d. Handel, d. scheepsbouw en 't fabriekswezen hebben er reusachtige afmetingen. 't Sieraad der stad is
Prospect-park, dat 223 HA. groot is on 22 millioen gulden v. aanleg gekost heeft; ook
't Greenwood-cemetery, een begraafplaats, 167
HA. groot, is bijzonder schoon aangelegd en
heeft heerlijke vergezichten. Te Brooklyn is
d. marine-werf der Vereen. Staten (U. S. Navy
Yard) ; men vindt er uitgebreide werven, dokken on magazijnen, allerlei instellingen v.
onderwijs en liefdadigheid, bibliotheken en
zooveel kerken, dat 't weleens d. Kerkenstad
genoemd wordt.
Brooks (JAMES GORDON), geb. 3 Sept. 1801
to New-hook bij New-York en overl. to Albany
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in 1841, had een rechtsgeleerde opleiding genoten, maar word redacteur v. d. New-Yorksche
„Morning Courier" en later v. eon groot letterk.
blad. Een bundel gedichten v. hem is in 1829.
uitgeg.
Brooks (CH. WILL. SHIRLEY), gob. in 1815
.en to London overl. 23 Febr. 1874, was een
vruchtbaar Engelsch blijspeldichter, romanschrijver, journalist, reporter v. d. „Morningchronicle", voor welk blad hij tijdens d. Krimoorlog d. Levant bereisde, on was sedert 1870
redacteur v. 't humor.-satir. blad „Punch". Van
zijn bltjspelen vonden Our new governess"
en „Honours and Tricks" d. meesten bijval,
zoowel in druk als op 't tooneel, en v. zijn
romans werden meermalen herdrukt: Aspencourt", 3 din; The gordian knot"; The silver
cord" en „Sooner or later", 2 dln. In 1857 gaf
hij d. dichtbundel „Amusing Poetry".
13rooshooft (PIETER), geb. 18 Oct. 1845 to
Giesendam, studeerde to Leiden in d. rechten
en redigeerde in 1874 en '75 „Ooze Tolk", in
1876 „d. Liberaal" en daarna „d. Locomotief"
to Semarang. Behalve vele vlugschriften en
bijdragen in tijdschriften en dagbladen schreef
hij : 't tooneelsp. „Zijn meisje komt uit !" (1883),
met veel succes opgevoerd; „Gedenk to steryen; uit d. Ind. choleratijd" (1884); 't blijsp.
„Lena Blond" (1885); d. roman „Plicht", die
als premie bij „'t Nieuws v. d. Dag" word
uitgegeven (1886) en „Geschiedenis v. d. Atjehoorlog v. 1873 t. '86" (1887).
Brosamer (HANs). Van dozen kunstenaar
weet men alleen, dat hij v. 1537 t. '54 to
Fulda werkzaam was. In zijn etsen en houtsneden ziet men nog d. Oud-Duitsche vormen,
n.l. d. Gothischen stijl en d. magere teekening.
Tot zijn voorn. werken behooren: „Christus
a. 't kruis" (1542); „Biblia veteris Testamenti
artificiosis picturis effigiata"; „Biblische histories ktimstlich filrgemalet" (1553); „Novi
testaments Jesu Christi hist. effigiata"; „Neu
Testament and hist. Christi filrgebildet", gemeenlijk Hans Brosamers Bijbel genoemd.
't Oude Testament bevat 142 platen, meest
naar Holbeins Bijbel; 't Nieuwe Testament
109 platen, deels n. A. Diirer ; d. Openbaring met
27 kopieen n. Holbeins Apocalypse. Bartsch
beschrijft slechts 39 v. doze platen.
Brosse (GUY DE LA), lijfarts v. kon. Lodewijk XIII v. Frankrijk, erlangde machtiging
in naam des Konings een terrain in d. voorstad s. Victor aan to koopen, om daar een
Jardin royal des herbes medicinales to stichten.
Dit is d. oorsprong v. d. beroemde Jardin des
plantes to Parijs. DE LA BROSSE word eerste
directeur en hield er voorlezingen over kruidkunde. In 1633 gal hij een naamlijst met beschrijving in 't licht der daar gekweekte
planten; ook bestaan er nog andere botanische werken v. DE LA BROSSE, die in 1641 overl.
Grosses (CHARLES DE), eerste president in
't Parlement v. Bourgondie, word 17 Febr.
1709 to Dijon geb. Hij verloor bij zijn ambtstudie d. letteren on wetenschappen niet uit
't oog, maar legde zich inzonderheid toe op
d. Rom. geschiedenis, waardoor d. lust bij
hem ward opgewekt Italie to bezoeken. In
1739 deed hij een reis derwaarts en bij zijn
terugkomst verschenen zijn „Lettres sur l'Otat
actuel de la ville souterraine d'Herculanum";
dit was 't eerste geschrift, dat over dit onderwerp 't licht zag; 't word in 't Ital. en
Eng. vert. In 1749 schreef hij „Dissertation
sur le culte des Dieux fOtiches". Op d. uitnoodiging v. Buffon schreef hij een „Histoire
des navigations mix terres australes", die in
1756, met d. kaarten v. R. de Vaugond, in 2
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dln uitgeg. word; dit work bezit hooge verdienste. In 1765 gal DE BROSSES een „Traits
de la formation mOcanique des Langues" in
2 din uit, dat in 1801 herdrukt en in 1777 to
Leipzig in 't Hoogd. vertaald word.
Gedurende vele jaren arbeidde hij a. een
voortreffelijke vertaling v. SALLUSTIUS met
aantt. om d. leemten v. dozen geschiedschrij ver
aan to vullen. Dit work zag in 1777 teDijon
in 3 dln 't licht onder d. titel „Histoire du
7e Siècle de la rOpublique Romaine". 't Handschrift v. 't vierde deel, dat verloren scheen,
is na d. dood v. DE BROSSES teruggevonden;
doch er zijn slechts fragmenten v. uitgegeven.
DE BROSSES overl. op een reis naar Parijs, 7
Mei 1777. Behalve d. genoemde schriften zijn
er nog veel memorien en dissertation v. hem
opgenomen in d. verzamelingen „de l'AcadOmie
des Inscriptions" en in die „de Pacademie de
Dijon"; ook heeft hij een groot aantal artikelen
bewerkt voor d. „Diet. Encyclopedique".
Brosset (MARIE FELICITE), geb. 5 Febr. 1802
to Parijs, studeerde aanvankelijk in d. theologie, maar wijdde zich later uitsluitend a. d.
studio der Oostersche talon, en in 't bijzonder
a. die v. China, Thibet, Mandsjoeri6, Georgie
on 4rmeni6. Hij word to s. Petersburg tot
bibliothecaris der Keizerlijke boekerij, tot
conservator der muntverzameling in d. Ermitage en tot inspecteur v. 't onderwijs benoemd
on deed op kosten der Russ. regeering in
1847 en '48 een oudheidk. onderzoek in Georgie;
sedert gold hij als autoriteit op 't gebied v.
Georgische taal, kunst en oudheden. Van zijn
schriften worden bier slechts genoemd : „Description geographique de la Georgie" (3 dln,
1857); „Les ruines d'Ani" (2 dln m. ktn, 1861);
„Dictionnaire georgien-russe-franc." en „Rapport sur un voyage archeol. dans la Georgie"
(1851).
Broucke (JANUS v. D.), geb. 20 Aug. 1693
to Dordrecht en daar overl. 29 Oct. 1737, verdient als Lat. dichter vermeld to worden. Zijn
schoonbroeder JANUS V. D. BURCH, toen lid v.
d. Raad, later burgemeester v. Dordrecht, gaf
in 1741 ziji?. gedichten („Jani v. d. Broucke
Poemata") in 't licht. Vooraan vindt men een
brief v. V. D. BURCH a. Joh. Sens en een gedicht v. P. J. v. Steenbergen.
Brouckere (KAREL MARIA JOZEF GHISLAIN
DE), geb. in 1796 to Brugge, studeerde eerst
in d. rechten, vervolgens a. d. polytechn.
school to Parijs, streed in 1815 als artillerieofficier tegen Napoleon,' legde zich daarna
toe op 't bankwezen on administratie en word
in 1825 door Limburg afgevaardigd naar d.
Tweeds Kamer. Hier drong hij aan op vrijheid v. drukpers en v. onderwijs met zooveel
klem, dat hij d. leider der liberals oppositie
word. Toen d. opstand in 1830 uitbrak, word
hij lid v. d. buitengew. vergad. der StatenGeneraal on drong hij to 's Gravenhage aan
op d. onalhankelijkheid v. Belgie on 't opdragon der Kroon a. prins Frederik v. Oranje,
en, toen hiervan niets kwam, in d. Nation.
vergadering op d. uitsluiting v. 't Huis v.
Oranje on d. verheffing tot koning v. d. Hertog
v. Nemours, zoon v. Lodewijk Filips. Onder
't Voorloopig bewind regelde hij met beleid
't financiewezen on koning Leopold benoemde
hem tot minister v. Binnenl. Zaken en, toen
Noord-Nederland aanvallend optrad, tot minister v. Oorlog. Hij bracht toen met groote
energie 80 000 man in d. wapenen. d. Aanzienlijke geldsommen, hiertoe vereischt, worden 't voorwendsel der woelende partijen om
hem to doen vallen; hij trad of en word
directeur der munt, hoogl. a. d. Brusselsche
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universiteit en directeur der Belgische Bank.
In 1840 werd hij onder 't ministerie ROGER
burgemeester v. Brussel, in welke betrekking
hij in moeilijke tijden en rampspoeden groote
diensten heeft bewezen. In allerlei commissian was hij steeds een der werkzaamste en
bekwaamste leden. Hij ovoid. 20 Apr. 1860.
Brouckere (HENDRIK MARIA JOZEF GHISLAIN DE), geb. te Brugge in 1800, een jongere
broeder v. d. voorg., studeerde te Luik in d.
rechten en bekleedde aanvankelijk rechterlijke betrekkingen te Maastricht en te Roermond. Bij 't uitbreken v. d. opstand v. 1830
werd hij lid v. d. Nationale vergadering en
ijverde hij voor d. constitutioneele monarchie
als medestander v. zijn broeder. Hij behoorde
tot d. deputatie, die Leopold v. Coburg d.
kroon aanbood. Ale lid der Kamer, eerst voor
Brussel, daarna voor Bergen, ijverde hij steeds
voor vrijzinnige maatregelen. Van 1840 t. '44
was hij onder 't liberale ministerie ROGIER
gouverneur der prov. Antwerpen; v. 1845 t. '47
bestreed hij met kracht d. ministers VAN DE
WEYER en D'ANETHAN en in d. liberale ministerien v. 1847 t. '52 had hij veelal zitting,
waarna hem in 1852 opgedragen werd een
verzoenings-ministerie te vormen. 't Gelukte
hem tot 1855 veel goeds tot stand te brengen,
maar bij 't uitbreken v. d. Krim-oorlog werd d.
oppositie hem te machtig en moest hij plaats
maken voor DE DECKER. Tot 1870 nam hij
weder plaats onder d. liberale leden der
Kamer. Hij werd sedert niet herkozen door
d. schuld der radicalen en vergenoegde zich
met d. betrekking v. burgemeester te Onderghem bij Brussel. Hij overl. 25 Jan. 1891.
Brougham and Vaux (HENRY, baron),
werd uit een Cumberlandsch geslacht op 't
voorvaderlijk kasteel in Westmoreland geb.
19 Sept. 1778. Hij genoot zijn aanvankelijke
opleiding, die toen een letterk. richting had,
onder zijn oom, d. geschiedschrijver ROBERTSON,
studeerde a. d. universiteit te Edinburg en
vormde daar met Southey, Erskine, Brown,
lord Stuart en meer personen, die later een
letterk. naam verwierven, 't dispuutcollege
„the Speculative club". Sedert d. vrede te
Amiens (1802) wijdde hij zich geheel a.rechtsgei.
en staathuishoudk. studiOn; hij vestigde zich
als advocaat te Edinburg, waar hij snel een
drukke praktijk kreeg, en eerlang te London,
waar hij spoedig tot d. meest geachte rechtsgeleerden v. d. „Kingsbench" behoorde. In
1810 naar 't Parlement afgevaardigd, trad hij
op met een rede tegen d. slavenhandel, die
aanleiding gaf tot debatten, waarin zijn redenaars-talent uitblonk en die 't gevolg hadden,
dat reeds in 1811 't Lager- en 't Hoogerhuis
zich tegen d. Slavenhandel verklaarden. Tot
1830, toen hij zitting in 't Hoogerhuis nam,
ijverde hij met ongewone welsprekendheid
en overredingskracht voor handelsvrijheid en
uitbreiding v. 't onderwijs, inzonderheid v. 't
volksonderwijs. Zijn boek over dit onderwerp
„Practical observations upon the education
of the people" beleefde dertig uitgaven; „The
schoolmaster abroad" (d. onderwijzer overal)
was zijn leus; 't door hem gestichte Genootschap tot verbreiding v. nuttige kennis gaf
een reeks volks-leerboeken in 't licht en d.
stichting der Londensche universiteit was
grootendeels zijn werk. Ook ijverde hij voor
d. emancipatie der R.-Katholieken en voor d.
verbetering v. 't Burgerlijk- en 't Strafwetboek.
In 18.30, toen GRAY als eerste minister optrad,
werd BROUGHAM kanselier en president v. 't
Hoogerhuis. Hij ijverde nu met nog grooter
invloed dan te voren voor 't lager onderwijs
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en schafte vele misbruiken af, die in d. rechtspleging bestonden. Toen in 1834 't tory-ministerie WELLINGTON a. 't roer kwam, trad .
BROUGHAM af en, will noch koning Willem IV
noch d. Whigs zich met zijn denkbeelden
over afschaffing der graanrechten en uitbreiding v. 't kiesrecht vereenigden, werd hem
ook geen zitting in d. eerlang volgende vrjzinnige ministeriOn gegeven. Hij begroette d.
Fransche Februari-omwenteling v. 1848 eerst
met geestdrift, dacht er zelfs aan zich
Frankrijk te laten naturaliseeren, maar reedsin 1849 doorzag hij 't ijdele der gehoopte hervormingen. Hij overl. te Cannes 9 Mei 1868.
Zijn werken zijn in 1863 verzameld uitgeg. in
11 dln onder d. titel: „Critical, historical and
miscell. works".
Broughton (WILLIAM ROBERT), Engelsch
zeevaarder, werd in 1763 in 't graafschap
Glocester geb. Hij trad reeds vroeg in dienst
en nam deel a. d. oorlog tegen d. Amer. koloniOn, waarbij hij gevangen genomen werd,,
doch in 1784 herkreeg hij d. vrijheid. Hij behoorde tot d. expeditie v. VAN LOUVER en
maakte zich daarbij zeer verdienstelijk, zoodat
deze d. door hem ontdekte eilanden Broughtons-archipel noemde. Als bevelhebber v. d..
korvet „Providence" heeft hij zijn naam beroemd gemaakt door een belangrijke ontdekkingsreis in d. Stine Zuidzee langs d. kusten
v. Japan en Mandsjoerie (1795 t. '98). Hij diende
in d. oorlogen tegen Napoleon als bevelhebber
ter zee en was bij versch. ondernemingen
tegenwoordig. Bij zijn terugkomst in Engeland
werd hij benoemd tot kolonel der Royal Mariners. Hij vestigde zich daarna te Florence,
waar hij 12 Mrt 1822 overl. Hij is d. schrijver
v. d. „Voyage of discovery to the North Pacific
Ocean" (London, 1804); dit werk is door Eyries
in 't Fransch vent. en to Parijs in 1807 in 2
dln m. pl. en krt. uitgeg.
Broussais (FRANcOIS JOSEPH VICTOR), d.
grondlegger v. 't naar hem genoemd geneesk.
stelsel, werd 17 Dec. 1772 te s. Malo geb. Hij
genoot 't eerste genees- en heelk. onderwijs
to Dinon, diende daarna zes jaar als scheepsheelmeester en begaf zich vervolgens naar
Parijs om daar zijn vorming tot geneeskundige
te voltooien. Hij hoorde daar d. lessen v. Pinel
en Bichat en trad in 1803 't eerst als schrijver op met zijn: „Recherches sur la fievre hectique" (Paris, an XI). In 1805 trad BROUSSAIS
in d. milit.-geneesk. dienst, om in d. hospitalen
niet alleen d. bij 't .leger voorkomende eigenaardige ziekten waar te nemen, maar ook om
veelvuldige lijkopeningen to doen. Als vrucht
v. dit onderzoek gaf hij een uitvoerig work
over d. chronische ontstekingen in 't licht,
getiteld „Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques" (Paris, 1808, 2 vol. 4e ed.
3 vol. 1826). Na acht jaar 't Fransche lager in
Duitschland, Italie en Spanje gevolgd te hebben, gaf hij zijn „Examen de la doctrine medicale generalement adoptee et des systemes
modernes de nosologie" (Paris, 1816, 4e ed. 4
vol., 18.34) in 't licht. Hierin treedt BROUSSAIS
voor 't eerst als hervormer der geneeskunde
op. Kort daarna (in 1816) begon hij to Parijs
voorlezingen over zijn leerstelsel to houden,
waarbij hij door d. hem opgedragen betrekking
v. eersten geneesheer a. 't milit. hosp. „Valde-Grace" in staat was zijn leerlingen practisch en theoretisch te onderwijzen. Van nu
aan begon zijn leer opzien te baron en 't getal geneeskundigen, die, deels uit leergierigheid, deels uit nieuwsgierigheid, d. gehoorzaal
v. BROUSSAIS bezochten, nam immer toe. In
1820 werd hij tot eersten hoogl. a. dat hospitaal
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pathologie en therapie bij d. geneesk. faculteit.
Hij overl. 17 Nov. 1838 op zijn landgoed te
Vitry en in 1841 werd op 't binnenplein v. 't
hospitaal „Val-de Grace" een standbeeld voor
hem opgericht. Zijn systeem komt hoofdzakelijk op 't volgende neder. 't Leven wordt slechts
door opwekking, door prikkeling onderhouden;
doze kan sours te sterk (surexcitation), sons
te zwak zijn (adynamie); 't laatste is echter
veel zeldzamer dan 't eerste. Deze toestanden
openbaren zich oorspronkelijk altijd slechts
in een bepaald orgaan des lichaams, van
waaruit d. overige organen en systemen door
sympathie mede kunnen worden aangedaan.
Algemeene ziekten, zonder oorspronkelijk
lijden v. eenig orgaan (d. zoogen. essentieele
koortsen, dyscrasieen e. d. g.), zijn ondingen. 't
Meest v. alle organen staan d. maag en 't
darmkanaal voor prikkeling bloot. Vandaar
d. maag-darm-ontsteking (gastro-enteritis), d.
basis der pathologie (nl. der pathologie v.
Broussais). In overeenstemming met laatstgen. stelling bestreed BROUSSAIS d. koortsen
en andere ziekten hoofdzakelijk met plaatselijke bloedontlastingen, vooral met bloedzuigers a. d. buik. Zoowel d. theorie als d. practijk
v. BROUSSAIS vond in Frankrijk en ook in
andere landen veel aanhangers, die zich zelf
d. „physiologische school" noemden. Doch met
d. meer algemeene verbreiding v. exacte physiologische kennis werden d. eenzijdige beschouwingen en overdrijvingen v. BROUSSAIS
weldra in 't rechte licht gesteld. Zijn leer
heeft intusschen onmiskenbaar een gunstigen
invloed gehad op d. ontwikkeling der geneeskunde, wijl zij aanleiding gaf tot nauwkeuriger beoefening der pathologische anatomie,
der physiologische en pathologische sympathieen en tot beter waarneming der zoogen.
specifieke ziekteprocessen, waarvan 't bestaan
door Broussais werd ontkend.
Broussonet (PIERRE MARIE AUG.), geneesheer en natuurkundige, te Montpellier in 1761
geb., legde zich in zijn jeugd op 't teekenen
en graveeren toe, 'tgeen hem naderhand bij
zijn kruidkundigen arbeid zeer te pas kwam.
d. Nat. hist. was zijn lievelingsstudie; hij
was d. eerste, die 't stelsel v. Linnaeus in
Frankrijk invoerde. 't Eerste werk, dat hij
uitgaf, handelde over d. visschen, waarvan
echter slechts den stuk „Ichthyologia" (Lond.
1782) verscheen. In 1785 schreef „l'Annee
rurale, ou Calendrier a l'usage des cultivateurs". Vervolgens bracht hij d. eerste Merinos-schapen uit Spanje en d. Angora-geiten
uit d. Levant in Frankrijk. Bij 't optreden
der Conventie keerde hij naar Montpellier
terug, waar hij als Girondist gevat werd. Hij
ontkwam echter naar Madrid en van daar
mar Marokko. Onder 't Directoire werd hij
tot consul te Mogador benoemd en ging hij
in die betrekking naar d. Kanarische eil. Eindelijk werd hij tot hoogl. in d. plantkunde to
Montpellier beroepen; hij schreef toen een
catalogue v. d. in d. kruidtuin dier stad gekweekte gewassen (Monspelii 1805; Appendix,
1806) on stierf in 1807 a. d. gevolgen v. een
val. 't Plantengesl. Broussonetia werd naar
hem genoemd.
Broussonetia hest een plantengesl. uit
d. fam. der moreae. 't Is v. d. eigenl. moorbezien (mores) onderscheiden door d. een- of
tweehuizige bloemen, door 't vleezig bloemdek
der zaden en behalve door nog eenige kenmerken door 't verschijnsel, dat d. soorten alle in
tropische gewesten groeien. Hieronder behooren: d. Japansche papiermoerbezie (B. papyri-
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fera, Kunth., Morus papyrifera, L.), die 6 M. hoog
wordt en uit welks bast papier bereid en
doek geweven wordt, on d. verfmoerbezie
(B. tinctoria), die in W.-India en Brazilid
groeit, 20 M. hoog wordt en 't gels Braziliehout, ook geelhout genoemd, oplevert.
Brouwenaar (JAN FRA.NcOIS), geb. 25 Juli
1815 to Vlissingen, ontwikkelde zich tot een
bekwaam beeldhouwer. In 1849 werd zijn book'
„Soranus" door d. Academie v. Beeldende kunsten te Amsterdam met d. hoogsten prijs
bekroond, maar reeds kort daarna (24 Sept.
1849) overl. hij, waardoor d. schoonste verwachtingen verijdeld werden. Hij arbeidde
meest to Brussel en schreef ook gedichten,
die niet onverdienstelijk waren, 't geen o. a.
blijkt uit een onvoltooid oorspronkelijk gedicht „Lodewijk XIV in d. Nederlanden" en
uit vertalingen v. Byron en v. Tasso.
Brouwer (ADRIAAN) werd in 1608 to Haarlem uit behoeftige ouders geb.; hij teekende
in zijn jeugd vogels en loofwerk met inkt op
linnen, die door zijn moeder, met d. naald
overstikt en tot mutsen en doeken gesneden,
a. boerinnen verkocht werden. Frans Hals
merkte 's jongelings aanleg op, nam hem in
zijn huis en leerde hem d. schilderkunst,
waarin BROUWER zulke vorderingen maakte,
dat Hals diens schilderijen met voordeel verkocht. BROUWER ontvluchtte hierom d. meester, kwam to Amsterdam bij d. kastelein Van.
Someren, wien hij een bew(js zijner bekwaamheid gaf door „Een gevecht tuss. boeren en
soldaten na 't kaartspel" to schilderen, dat
door d. heer Vermandois voor f 315 gekocht
werd. BROUWER leidde echter een losbandig
leven; hij vertrok naar Antwerpen, maar
werd daar, omdat hij geen pas bezat, op 't
kasteel gevangen gezet. Hij beklaagde zich
bij d. Prins v. Aremberg, die daar ook gevangen was on hem door tusschenkomst v.
Rubens palet en penseelen bezorgde. Weldra
had BROUWER een tafereel gereed, dat „Kaartspelende Spanjaarden" voorstelde, waarvoor
Rubens dadelijk f 600 wilde betalen, doch dat
door Aremberg gekocht en in diens kabinet
geplaatst werd. Rubens bewerkte BROUWERS
bevrijding uit d. gevangenis en nam hem in
zijn huis op. Later nam BROUWER zijn intrek
bij d. bakker J. v. Graasbeek, die onder BROUWERS leiding een bekwaam schilder werd.
Hierop begaf hij zich naar Parijs, doch door
zijn wanordeljjke leefwijs kwam hij in berooiden toestand ziek to Antwerpen terug,
waar hij in 1640 in 't gasthuis stierf. Uit
achting voor d. kunstenaar deed Rubens zijil
lijk in d. Karmelieten-kerk begraven. BROUWER schilderde boeren-gezelschappen en vechtpartijen, barbierswinkels en dergelijke onderwerpen, die hij met oorspronkelijk genie
of beeldde. Zijn figuren zijn uitmuntend v.
uitdrukking en teekening; hij had een bevallige, geestige manier en een fijn koloriet.
Zijn schilderijen zijn vol effect en worden goad
betaald. 't Museum to Amsterdam bezit twee
„Boerengezelschappen met drinkende on vechtende figuren"; dat to Parijs „Een binnenvertrek"; d. Ermitage to s. Petersburg versch.
schilderijen v. hem. In Engeland zijn veel stukken v. BROUWER, o. a. in d. Bridgewatergallery „Een heuvelachtig landschap met eon
boerenhuis", dat 't effect heeft v. een Rembrandt; d. Gallery v. d. markies v. Bute
„Kaartspelers" en „Een vroolijk gezelschap",
bijzonder harmonisch en fijn. In 't Museum
to Dresden vindt men versch. stukken v.
hem, waaronder d. beroemde „Spelers"; voorts
zijn er in d. Pinakotheek, in d. galerij SchOn-
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born te Pommersfelden en in veel andere
verzamelingen. A. VAN DIJCK heeft zijn portret
geschilderd, dat door Bolswert gegraveerd is.
Er is veel naar BROUWER gegraveerd, ook
heeft hij zelf eenige prentjes, met boeren en
boerinnen, ge6tst, die zeer zeldzaam zijn.
Brouwer (DIRK JANSZ.) behoorde met zijn
NOM JAKOB B. en zijn brooder CORNELIS B. tot
d. wakkerste bevrijders v. Enkhuizen uit d.
Spaansche verdrukking. Bij d. eerste pogingen
om Enkhuizen vrjj te maken was hij bijna
in handen gevallen v. d. fel Spaanschgezinden
schout Reinier Feyntsz. Hij zwierf sedert als
balling om, maar, toen na d. bevrijding v. Den
Briel geheel Holland in beweging kwam, snelde
hij weder naar zijn vaderstad; met zijn familie
en geestverwanten bestormde hij 't raadhuis,
hij nam d. overheid gevangen en zette een prin.
senylag: Oranje, wit en blauw (orange-blanchebleu) op d. toren (21 Mei, 1572). SONOY gebruikte
hem om ook Medemblik voor d. Prins te winnen en vond in hem steeds een stoutmoedig
medestander. Zijn naam komt later meermalen
voor bij d. vroedschap v. Enkhuizen.
Brouwer (CHRISTOFFEL Of CHRISTOPHORUS),
geb. te Arnhem in 1560, studeerde to Keulen
in d. wijsbegeerte, trad in d. orde der Jezuieten,
werd leeraar in d. Oude talon te Trier, daarna
rector to Fulda en eindelijk rector te Trier,
waar hij 2 Juni 1617 overl. Zijn hoofdwerk
heet „Antiquitates Annalium Trevirensium"
(Keulen, 1626, 2e uitg. met very. door J. Massenius, 1670). Hij schreef ook „Jaarboeken v.
Fulda en Trier."
Brouwer (HENDRIK) ? achtste gouverneurgeneraal v. Nederl.-India, werd in 't laatst
der 17e eeuw, vermoedelijk to Amsterdam,
geb. Zijn naam komt al vroeg voor in d. bescheiden der 0.-I. Comp. In 1613 vinden wij
hem als opperhoofd in Japan, waar hij d.
opperkoopman JACQ. SPECK vervangen had;
in 1615 werd hij weder door dezen afgelost
en keerde hij waarschijnlijk naar 't Vaderland terug, waar hij in 1617 als bewindhebber
voor d. Kamer Amsterdam voorkomt; in
1632 werd hij naar London gezonden, om over
d. geschillen, die over 't ail. Run (Poeloe Run
of Ron) en over d. Molukiken met Engeland
bestonden, to onderhandelen. Onmiddellijk
daarna vertrok BROUWER naar Batavia om
d. gouv.-gen. SPECX in 't bewind op to volgen.
Hij aanvaardde 7 Sept. 1632 d. regeering, die
ruim drie jaar duurde on zich kenmerkte
door 't bevorderen v. d. handel der Comp.
op d. Oostkust v. Sumatra, d. golf v. Perzie,
Siam en d. Westkust v. Borneo en door d.
eerste betrekkingen met 't ail. Bali. 't Gezantschap, door hem in 1633 derwaarts gezonden,
leverde een uitvoerig rapport, waarin wij
o. a. een beschrijving vinden v. d. wijze,
waarop daar d. weduwen verbrand werden;
ook over d. voortbrengselen, d. rivieren, moron
en bergen v. Bali behelst dit rapport bijzonderheden. Op 1 Jan. 1636 word ANTH. VAN
DIEMEN gouv.-generaal.
BROUWER zeilde 5 Jan. 1636 met zes schepen naar 't Vaderland, waar zijn tegenstanders zwarigheid maakten om hem weder als
bewindhebber der 0.-I. Comp. zitting to verleenen. Hem werd evenwel f 24 000 toegelegd,
behalve 2 pet, die hem v. d. op d. vijand
gemaakte prijzen toekwam. BROUWER hood
nu d. West-Ind. Comp. aan eon onderneming
tegen d. Spanjaarden in Chili to doen; d.
Comp. bewilligde hierin en zond hem in 1642
naar Brazilie, ten einde zich met graaf nAuRITS, gouv.-generaal der Comp., to verstaan
over d. uitvoering v. 't plan. Na een verblijf
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een maand op 't Recif vertrok hij 15 Jan.
1643 met een eskader v. vier schepen en een
jacht naar Chili, met last door d. straat v.
Le Maire to zeilen; d. westelijke wind en
stroom echter noodzaakten hem bezuiden
't Staten-land om te zeilon, dat tot dusverre
voor een zuidelijk vastland gehouden was.
Hij bereikte 't ail. Chilog en stelde daar
pogingen in 't work d. inboorlingen d. wapenen tegen d. Spanjaarden to doen opnemen; maar door zijn wreedheid bij 't veroveten v. 't fort Mappor, waar hij d. bezetting
liet ombrengen, joeg hij d. bevolking tegen
zich in 't harnas en nu besloot hij over land
naar Valdivia voort to rukken ; op dezen tocht
overl. hij; zijn lijk werd to Valdivia begraven.
Elias Herckmans, op wien 't bevel overging,
bracht 't eskader weder naar 't Recif, waar
't 28 Dec. 1643 ten anker kwam. Zoo was
dus daze tocht als geheel mislukt to beschouwen.
Brouwer (PETRUS V. LIMBURG), geb. 20
Sept. 1795 to Dordrecht, studeerde t o Leiden
in d. Oude talon on in d. geneeskunde. Hij
vestigde zich als geneesheer eerst to Tiel on
daarna in Rotterdam; maar d. studio der oudheid onder WYTTENBACH had een onuitwischbaron indruk op hem gemaakt; hij wijdde zich
meer on meer daaraan, verwierf in 1820 't
doctoraat in d. letteren, onderwees die to
Alkmaar, to Rotterdam on to Luik on werd
in 1831 buitengew. hoogl., in 1836 gew. hoogl.
to Groningen, waar hij 21 Juni 1837 overl. Hij
was een zeldzaam geleerd man, in verlichting
zijn tijd vooruit en schreef in een schoonen,
breeden stijl vele verhandelingen, vertalingen,
oudheidk. werken in romantischen vorm on
't merkwaardig book „'t Leesgezelschap to
Diepenbeek". Zijn oudheidk. werken heeten:
„Charicles on Euphorion"; „Diophanes"; „Gesprekken der dooden"; „Eon ezel en eenig
speelgoed" on „Cesar on zijn tijdgenooten"
(4 dln). Van 1871—'76 verscheen een verzamelde
uitgaaf zijner werken met vertalingen v. „d.
Verloofden" v. Manzoni en „d. Gedenkschr. v.
Benvenuto Cellini". In 't Fransch schreef hij
„Histoire de la civilisation morale et religieuse
des Grecs" (6 din, 1833—'42).
Brouwer (PETRUS ABR. SAM. V. LIMBURG%
geb. 15 Nov. 1829 to Luik, zoon v. d. voorg.,
studeerde to Groningen in d. rechten on vestigde zich daarna to Amsterdam, waar hij lid
der redactie v. d. „Gids" werd. Hij woes 't
hem aangeboden professoraat in d. rechten
to Groningen af, maar aanvaardde een aanstelling bij 't Rijksarchief to 's Gravenhage.
Van 1864 t. '67 vertegenwoordigde hij 't district
Almelo() in d. Tweede Kamer. Hij deed zich
daar zoowel als in zijn Gids-artikelen kennen
als een man v. vrijzinnige, zuiver constitutioneele beginselen, die in heldere, gespierde taal
onomwonden zijn meaning uitte. Diepen indruk
maakte 'tgeen hij in d. Gids schreef over
„Problematische politiek" on over „Parasitische
politiek" en ook uit menig scherpzinnig artikel
in d. „Nederl. Spectator" bleek zijn opgeklaarde
blik. In zijn laatste levensjaren was hij modebestuurder v. 't Kon. Instituut voor d. taal-,
land- en volkenkunde v. Nederl. India. Zijn
zwanenzang was 't schoone book „Akbar, een
Oostersche roman" (1872 on na weinig maanden
herdrukt). Hij overl. to 's Gravenhage, 13
Febr. 1873.
Brouwers (PETER JOAN HUIBRECHT), geb.
6 Aug. 1831 to Stockheim a. d. Maas in Belg.
Limburg, band d. onderwijzersloopbaan, werd
leeraar to Tienen en eindelijk inspecteur v. 't
Lager Onderwijs. gevestigd to Leuven. Var.
V.
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zijn dichtwerken en verhalen worden hier
vermeld : „Een winter-avond to Stockheim"
(1853); „Hoer Laurens Stark" (1854); „Schoone
Geertrui" (1855); „Meilover; gedichten" (1862);
Rosa; een berijmde vertelling" (1869); „Zomerbloei; gedichten" (1869); eenige leerboeken
voor 't Lag. Onderw. onder d. pseudoniem
HUBERTSZ. ell (met D. CLAES) „ViaaDaSClie
volkszangen".
Brouvvers (JAN WILLEM), geb. 1 Jan. 1831
te Margraten in 't Z. v. Nederl. Limburg, trad
in d. geestelijken stand, leeraarde eerst to
Roermond, werd daarna rector v. 't s. Bernar<lusgesticht to Amsterdam en vervolgens
pastoor to Bovenkerk in d. gem. NieuwerAmstel. Hij handhaafde d. belangen der R.
Kath. kerk in versch. redevoeringen en ge•
schriften en ook als mederedacteur v. 't dagblad „d. Tijd". Behalve staatkunde waren ook
d. schoone kunsten en fraaie letteren onderwerpen zijner voordrachten. Eenige zijner vele
schriften zijn: „J. v. d. Vondel; dichtwerk";
„Canisius": „Neerlands keizerlijk kapittel";
„Punters v. aanraking tuss. wetenschap en
schoone kunsten"; „Wetenschap en schilderkunst"; Mengelingen op staat- en letterk. gebied" en „d. Oorlog" (1870).
Brouwershaven is een stad en gemeente
met 2000 inw. op d. N.-kust v. 't eil. Schouwen a. d. Grevelingen; 't heeft een goede
haven, die tot in 't midden der plaats doordringt. Boxhorn vermeldt in zijn „Cronycke
v. Zeeland", dat d. brouwers in Holland, inzonderheid die v. Delft, hun bier derwaarts zonden, om in Zeeland verkocht te worden, toen
in dat gewest nog weinig brouwerijen waren.
Wij1 onder kon. Willem II 't Brouwershavensche gat betond is, loopen er thans grootore zeeschepen binnen dan vroeger, waardoor 't vertier is toegenomen.
In onze geschiedenis is Brouwershaven
bekend door 't gevecht, dat in d. nabijheid
tuss. d. hertog v. Glocester, d. derden gemaal
v. Jacoba v. Beieren, en Hendrik v. Borssele
, op 14 Jan. 1426 voorviel. Als geboorteplaats
v. d. raadpensionaris Jakob Cats (10 Nov.
1577) is daze plaats vermaard; in 1829 is er
te zijner eer een standbeeld opgericht.
Brouwersstraat heet 't ondiepe, 5 geogr.
mijl breede water tuss. Sumatra's Oostkust
en Bangkalis, een v. d. Brouwers-eilanden,
aldus geheeten naar d. gouv.-gen. Hendr.
Brouwer.
Brown (ROBERT), naar wien d. secte der
Brownisten beet, werd omstr. 1550 te Tolthrop
in Rutlandshire geb. Hij studeerde te Cambridge en werd predikant to Southwark. Hier
verkondigde hij stellingen on gevoelens, die
vijandig waren tegen d. Episcopale kerk, hare
hierarchie en liturgie. Hij beweerde daarbij
door Goddelijke openbaringen bezield te zijn en
vond veel aanhangers, vooral onder d. Baptisten. Hij werd herhaaldelijk vervolgd, ter
verantwoording geroepen, eons zelfs in d. gevangenis gezet, waaruit hij door tusschenkomst v. d. kanselier lord Burleigh bevrijd
werd. Tot 1585 vertoefde hij te Middelburg,
waar hij een gemeente gesticht had. Later
verzoende hij zich met zijn kerkgenootschap,
hij verkreeg een voordeelige standplaats, maar
liet zich nog vaak tot d. oude heftigheid vervoeren, zoodat hij weder in d. gevangenis geraakte, waar hij in 1630 overl. Zijn volgers,
-d. Brownisten, verwerpen allen geestelijken
dwang en kerkelijke heerschappij; zij kiezen
zich d. eerste christengemeente to Jeruzalem
- ten
voorbeeld, kiezen hun leeraren uit hun
midden, onderwerpen zich a. geen kerkelijk
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bestuur, verwerpen alle formulieren en beschouwen d. christelijke zedenleer als hoofdzaak.
Brown (JOHN), d. ontwerper v. 't naar
hem genoemd geneesk. leerstelsel, werd in
1735 to Buncle in 't Schotsche graafschap
Berwick geb. Reeds vroeg toonde hij een
ongewonen aanleg, waarom zijn ouders, die
hem aanvankelijk bij een waver in d. leer
gedaan hadden, hem lieten studeeren. Hij
onderscheidde zich door ongewonen ijver,
maar in d. oogsttijd moest hij als maaier
arbeiden, om zich daardoor d. noodige middelen tot d. studio to verschaffen. Na 't verlaten der Lat. school aanvaardde hij een betrekking v. ondermeester on daarna ging hij,
om in d. geneeskunde to studeeren, naar
Edinburg, waar hij door to vertalen on onderwijs to geven in 't Latijn in zijn behoeften.
voorzag. Na volbrachte studien stichtte hij
een kostschool, om ruimer to kunnen leven,
maar hij geraakte in grooten nood. Toen
kwam d. hoogl. CULLEN hem to hulp. Doze
droeg hem 't privaat-onderwijs in zijn gezin
op, veroorloofde hem avondvoorlezingen to
houden on daartoe CULLENS ochtendvoorlezingen to herhalen, waartoe hij hem d. handschriften leande. Toen BROWN echter d. „Elementa medicinae" (Edinburg. 1779) uitgaf,
kwam hij wegens d. daarin verkondigde
nieuwe theorie der geneeskunde met d. hoogleeraren en geneesheeren in Edinburg in 1762
on 1783 zoo hevig in botsing, dat a. d. studenten verboden werd in hun dissertation
plaatsen uit BROWNS schriften aan to halen.
In 1784 richtte hij, om aanhangers to verwerven, een vrijmetselaarsloge op onder d. naam
„d. Romeinsche adelaar". Hij deed in dien
tijd, toen zijn voorlezingen stark bezocht
werden, veel moeite om zijn stem on voordracht to verbeteren, duidelijk on levendig to
maken. Door bovenrnatige inspanning en
door d. slechte gewoonte zich door 't gebruik
v. opium op to wekken had Brown weldra
zijn gezondheid geheel ondermijnd. Wegens
schulden kwam hij in d. gijzeling, waardoor
evenwel zijn voorlezingen niet werden afgebroken. In 1786 vestigde hij zich to London,
maar ook daar leefde hij ongeregeld, zoodat
zijn vrienden zich van hem terugtrokken.
Hij overl. daar 7 Oct. 1788 a. een beroerte. d.
Slechte reuk, waarin hij in zijn vaderland
stond, zijn twisten met Cullen, Monro on
Duncan, zijn wanordelijk leven, d. slechte
stijl on 't duistere Latijn v. zijn eerste geschrift waren oorzaak, dat zijn leerstelsel, 't
Brownianisme, moeilijk ingang vond, althans
bij d. Engelsche geneesheeren. Zijn aanhangers bestonden grootendeels uit zijn eigen
leerlingen. Buiten Engeland werd 't meer
verbreid, vooral in Italie en Duitschland.
Volgens Browns stelsel ontstaat 't leven
door d. prikkelbaarheid (incitabilitas), waarvan
ieder organismus zekeren graad bezit on die
in d. zenuwzelfstandigheid on in d. spiervezelen zetelt. Deze prikkelbaarheid wordt tot
werkzaamheid gebracht door prikkels (potestates incitantes), die gedeeltelijk algemeen,
gedeeltelijk plaatselijk werken en in uitwendige (lucht, warmte, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, vergiften) en inwendige (beweging,
gewaarwording, working v. 't denkvermogen,
gemoedsbewegingen) worden verdeeld. d. Verhouding v. d. prikkelbaarheid tot d. inwerkende prikkels kan verschillend zijn. d. Volkomen juiste verhouding, met een weinig
meer a. d. eene of andere zijde, is gezondheid.
Wanneer echter d. prikkelbaarheid to zeer
22
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verhoogd is a. d. eene zijde, ontstaan ziekten
met 't karakter v. sthenie, d. i. overmaat T.
kracht. Is zij to zeer verminderd, dan ontstaan asthenische ziekten, d. i. ziekten met 't
karakter v. zwakte. Deze laatste ontstaan of
door voorafgegane overprikkeling en dan heat
d. zwakte een middellijke (asthenia indirecta),
bf daardoor dat d. levensprikkels oorspronkelijk ontbraken of werden weggenomen (bijv.
bij verhongeren on verbloeden) en dan heat
d. zwakte een onmiddellijke (asthenia directa).
Bij sthenische ziekten moat men trachten d.
to sterke prikkeling door 't onttrekken v.
prikkels (bijv. door aderlating) to verminderen, bij asthenische met directe zwakte moeten eerst zwakke, later sterkere prikkels aangewend worden; bij ziekten met indirecte
zwakte moat men eerst d. prikkels, die in
kracht d. ziekmakenden prikkel 't meest nabijkomen, en dan allengs zwakkere aanwenden.
d. Beide uitersten in d. reeks der geneesmiddelen zijn: d. aderlating, als 't sterkst d.
prikkelbaarheid verminderende, en opium, als
't sterkst prikkelende middel. d. „Elementa
medicinae" en zijn ,,Observations on the old
System of Physic", in 1787 zonder zijn naam
uitgeg., zijn d. eenige schriften, die BROWN als
d. zijne erkend heeft. Zijn zoon W. C. BROWN
'gat' d. werken en levensbeschrijving zUns
vaders uit in 3 dln (Londen, 1804, in 't Hoogd.
vert. door Iloschlaub, Frankfort, 1806).
Brown (ROBERT), een der uitstekendste
plantkundigen, werd 21 Dec. 1773 te Montrose
geb. en op aanbeveling v. sir JOS. BANKS toegevoegd a. d. expeditie, die in 1801 door d.
Britsche regeering, onder bevel v. kapt. FLINDERS, uitgezonden werd om een deel v. d.
kust v. Nieuw-Holland te onderzoeken. FLINDERS werd door d. onbruikbaren toestand v.
zijn vaartuig genoodzaakt naar Europa terug
te keeren en viel d. Franschen in handen,
die hem jaren lang op Isle-de-France gevangen hielden. BROWN, met d. plantenschilder
F. BAUER in Nieuw-Holland achtergebleven,
doorzocht daar vele streken, die toen nog
in d. natuurstaat waren, doch thans in bloeiende kolonien herschapen zijn; hij bezocht
Van-Diemensland en d. eil. in str. Bass en
keerde in 1805 met een verzameling v. 4000
Nieuw-Hollandsche plantsoorten naar Engeland terug, waar hem d. bewerking dezer
bouwstoffen, d. rijkste, die tot nog toe uit die
landen naar Europa werden gebracht, lang
bezig hield. Door BANKS aangesteld tot bibliothecaris v. diens rijke nat.-hist. boekverzameling, leidde hij eon onbekommerd leven en
had hij toegang tot alle bestaande hulpmiddelen, waardoor 't hem mogelijk werd zijn
„Prodromus florae Novae Hollandiae" (London, 1810) in 't licht te geven, die door OKEN
in d. „Isis" overgedrukt en door NEES V. ESENBECK in 1827 vermeerderd uitgeg. werd. Dit
voortreffelijk work gaf a. d. phytographie
een nieuwe richting. BROWN beschouwde d.
plantenwereld v. een hooger standpunt, ontwikkelde haar grooten rijkdom in een geestrijke voordracht in zijn „General remarks on
the botany of Terra Australis" on in een
later geschrift over d. verdeeling der plantenfamilien in Nieuw-Holland. Met bijzondere,
licht to begrijpen voorliefde voor dit land,
waarin hij een schat v. wetenschap had opgedaan, gaf hij een „Supplementum primum
Florae Novae-Hollandiae" (London, 1830) in
't licht, waartoe d. door andere reizigers daar
bijeengebrachte herbaria hem d. noodige stof
leverden. Door zijn welverdienden roem werden ook andere reizigers gedreven, hem voor
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d. bewerking hunner verzamelingen to winnen. Zoo leverde hij 't kruidk. gedeelte v. d..
reisberichten der Poolvaarders ROSS, PARRY
on EDW. SABINE en hielp hij RICHARDSON, die
als chirurg en nattuurk. FRANKLIN op diens,
reis n. d. Poollanden v. N.-Amerika vergezelde.
ook 't door HORSFIELD V. 180Z
Hit
t. '15 op Java bijeengebrachte herbarium, dat
V. SALT uit Abessinig, v. OUDNEY on CLAPPERTON uit d. binnenlanden v. Afrika en v. CHR.
SMITH, die TUCKEY op d. expeditie n. d. Congo.
vergezelde. Als erfgenaam der rijke verzameling en bibliotheek v. d. in 1820 overl. BANKS,
on omgeven door een verbazende menigte
planten uit alle streken der aarde, was
als plantenkenner een autoriteit. 't Natuurlijk
systeem is hem veel verplicht; want, ofschoon
hij uit beginsel bij zijn indeelingen en in zijn,
taal zoo eenvoudig mogelijk was en van alleonnoodige nieuwigheden een afkeer had, deed
hij toch veal ter begrenzing v. oude en omschrijving v. nieuwe familien. Ook op 't veld
der plantenphysiologie was hij werkzaam;
hij was d. eerste, die aantoonde, dat d. stuff-meelkorrels tot in 't vruchtbeginsel doordringen, on die d. nog niet genoegzaam verklaardeontdekking deed v. d. zelfstandige beweging
der deeltjes v. 't stuifmeel. Zijn door Nees.
v. Esenbeck vert. „Vermischte botanische
Schriften" (5 dln, Numb. 1827-1834) zijn een
schatkamer voor d. botanische wetenschap.
Hij werd tot voorzitter v. d. „Linnaean Society""
verkozen on tot custos v. 't Britsch museum
benoemd. 't Plantengesl. Brownea heat naarhorn. Hij overl. 10 Juni 1858.
Brown (CHARLES - BROCKDEN), romanschrijver, d. GODWIN der Vereen. Staten, geb. 17'
Jan. 1771 to Philadelphia, leefde onbekend on
overl. in 1810, versch. romans nalatende, die
in Engeland herdrukt zijn. d. Meest geachtezijn: „Arthur Meroyen"; „Edgar Huntly";
„Clara Howard Wieland"; „Jane Tabor" en
„Ormond". d. Laatste uitg. zijner gezam. werken in 6 dln is v. 1857.
Brown (GEoRG), geb. in Berwickshire in
1790, tract reeds in 1806 in Eng. krijgsdienst,.
streed in Spanje en in N.-Amerika, werd snot
bevorderd, zoodat hij bij 't uitbreken v. d.
Krim-oorlog luit.-generaal was. In 1854 voerdehij a. d. Alma d. linkervleugel ter overwinning en werd hij bij Inkerman gewond.
Op Malta hersteld zijnde, hielp hij in 1855•
Kertsch en Jenikale veroveren. Na zijn terugkeer in 't Vaderland werd hij tot bevelhebber
der troepen in Ierland benoemd. Hij overl.
27 Aug. 1865.
Brown (JOHN), geb. in 't begin der 19e eeuw
in d. N.-Amer. staat New-York, streed zelfstandig tegen d. Zuidelijke slavenhouders, en zijn
tragisch lot is to beschouwen als 't voorspel
v. d. worsteling v. 't Noorden tegen d. Zuidconfederate. BROWN was landbouwer in zijn
geboorteoord, maar verhuisde in 1854 met zijn
gezin, waaronder zeven zoons, naar Kansas.
Wegens zijn onverholen afkeer v. d. slavernij
geraakte hij in onmin met d. mannen v. Missouri. Deze staken zijn huis in brand, doodden
een zijner zonen en martelden een tweeden
onmenschelijk. Tot vertwijfeling gebracht, verzamelde BROWN een dertigtal gelijkgezinden, hij
versloeg daarmede een overmacht v. Missouriers, doodde er 60 on hielp een groot aantal
verloste slaven naar Canada. In 1859 beraamde
hij een grooten aan , q1. 't Sein was, dat hij 't
arsenaal to Harpers-Fe'ry bemachtigde on d.
spoorwegbrug over d. Potomac bezette. d.
Verwachte opstand brak echter niet uit. Na
een wanhopig gevecht moest hij zich over-
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geven en hij word 2 Dec. 1859 to Charleston
ter dood gebracht.
Brown (HENRY KIRKE), geb. in 1814 to Leiden
in d. N.-Amer. staat Massachusetts, ging in 1834
n. Boston om portretschilder to worden; hij
gevoelde echter meer aanleg voor d. beeldhouwkunst, bestudeerde to Cincinnati d. ontteedkunde, vertoefde lang in Italie en vestigde
zich to Brooklyn. 't Eerste groote work, waardoor hij roem verwierf, was zijn bronzen
ruiterbeeld v. George Washington to New-York
(1856). Eon ander beroemd bronzen beeld v.
zijne hand is eon „Engel der vergelding". In
marmer beitelde hij „d. Hoop"; „d. Vier jaargetijden" en d. basreliefs „d. Hyaden en d.
Pleiaden". In 1870 vervaardigde hij eon groot
beeld V. ABRAHAM LINCOLN en daarna ward
hem door 't Congres opgedragen eon ruiterbeeld
v. generaal Scott tot stand to brengen.
Brown (THOM. RICH.), geb. to Cambridge
in 1796, studeerde in theologie on in d. Oostersche talon a. 't s. Johns college on ward
vicar to Southwich in Northampton. Hij
Ichreef o. a. „Analysis of the Chaldean text
of Daniel" (1838); „Grammar of the Hebrew
hieroglyphics" (1840); „Etymological dictionary" (1843); „Essentials of Sanscrit grammar"
(1851); „Interpretation of the Chinese radicals"
(1853) on „Hebrew hieroglyphic dictionary"
(1858).
Brown (CHARL. PHIL.), eon beoefenaar der
Oostersche talon to Madras, is d. schrijver der
belangrijke werken : „Dictionary, Telugu-Engl.
and Engl. Telugu" (1852—'54); „Zillah dictionary" (1852); „Grammar of the Telugu language" (2e dr. 1857) on „Sanskrit prosody"
(1862).
Jirown (GEORGE LORING), geb. 2 Feb. 1814
to Boston in N.-Amerika, oefende zich in
velerlei richting in d. schilderkunst; na veel
bij Amerik. meesters gewerkt to hebben, kwam
hij to Parijs onder d. leiding v. Isabey on bestudeerde hij Claude Lorrain en Poussin.
Eindelijk bepaalde hij zich tot 't landschapschilderen en leverde hij daarin grootsche
gewrochten, o. a. eon „Maneschijn in Venetia";
,Gezicht op Ischia bij storm"; „d. Baai v.
New-York"; „Zonsondergang in d. Campagna
Romana" on twee gezichten op d. „Vesuvius".
Brown (JOHN LEWIS), in 1829 to Bordeaux
nit Eng. ouders geb., ward eon uitstekend
schilder v. paarden, honden en militaire episoden. Napoleon III moedigde hem zeer aan,
kocht versch. zljner schilderijen en verhief
hem tot ridder v. 't Legioen v. ear. BROWN
overl. to Parijs 16 Nov. 1890.
Brown-Sequard (CHARL. ED.), geb. in
1818 op 't ail. Mauritius, studeerde sedert 1838
to Parijs in d. geneeskunde en wijdde zich
inzonderheid a. physiologische studien en
waarnemingen op zenuwlijders. Hij vertoefde
tot dat doel lang in Noord-Amerika en to
London en word als opvolger v. CLAUDE BERNARD in 1878 hoogl. in d. proefondervindelijke
physiologic a. 't College de France. Met groote
scherpzinnigheid deed hij nasporingen over
d. bestanddeelen v. 't blood, d. dierlijke warmte,
't ruggemerg, 't spier-, zenuw- en klierstelsel
en hij legde d. resultaten v. zijn onderzoek in
eon overgroot aantal geschriften neder. Eenige
hiervan zijn : „Experimental researches applied
to physiology and pathology" (1853); „Researches on epilepsy" (1857); The diagnosis and
treatment of functional nervous affections"
(1868); „Dual character of the brain" (1877)
en „Convulsions and paralysis as effects of
disease of the base of the brain" (1878). Daarenboven is hij lid der redactie v. Fransche,
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Engelsche on N.-Amerk. geneesk. periodieke
geschriften.
Browne (rEmus), geb. 19 Oct. 1605 to
London, studeerde to Oxford en Leiden in d.
geneesk. en in d. wijsbegeerte en zette zich
in 1636 als geneesheer to Norwich neder. Hij
is d. schrijver v. eenige merkwaardige werken,
die in 1686 gezamenlijk zijn herdrukt. Daarvan
zijn 't opmerkelijkst; „Religio medici", eon
dichterlijk ingekleede wijsgeerige geloofsleer,
oorspronkelijk en getuigend v. groote geleerdheid; „Pseudodoxia epidemica, or Treatise on
vulgar errors", eon bestrijding v. volksdwalingen, die, dikwijls herdrukt, in 1852 op nieuw
uitgeg. is, en „Hydriotaphia or urn burial"
(4e dr. 1736). BROWNE overl. 29 Oct. 1681.
Browne (JOHN), to Oxford in 1719 geb.,
to London in 1790 overl., behoort onder d. bekwaamste Eng. graveurs v. landschappen. Zijn
platen zijn in eon grooten stijl bewerkt on
makers eon schilderachtig effect, d. geetste
zijn door WOOLLET met 't graveerijzer afgewerkt. d. Meeste zijn naar schilderijen v. Both,
Rubens, Claude Lorrain, Poussin, Hobbema
on Swaneveld on worden duur betaald.
Browne (ISAAC HAWKINS), eon Eng. dichter,
in 1706 in Staffordshire geb., verliet d. rechtsgeleerdheid, om zich geheel a. d. letteren to
wijden. In 1744 ward hij tot lid v. 't Parlement
gekozen en hij overl. in 1760. Er bestaan versch.
verdienstelijke gedichten v. hem, o. a. 't leerdicht „De animi immortalitate", waarvan
versch. Eng. overzettingen zijn. Zijn gedichten
zijn verzameld to London in 1768 uitgeg.
Browne (HENRY), geb. to Crownthorpe in
Norfolk in 1804, studeerde in d. godgeleerdheid
to Cambridge en ward in 1854 vicar to Prevensey, waar hij 19 Juni 1875 overl. In Arnold's
„School and College" leverde hij eon aantal
bewerkingen v. Lat. classici, in theol. tijdschriften gel eerde bijdragen on in afzonderlijke uitgaven: „Copious phraseological Engl.Greek Lexicon"; „Handbook of Hebrew antiquities" on „Ordo saeculorum; a treatise on
the chronology of Holy Scripture".
Browne (THOM. GORE), geb. in 1807, was
eon verdienstelijk Engelsch legerbevelhebber.
Hij diende lang in Hindostan, ward daar
luit.-kolonel en was v. 1851 t. '73 achtereenvolgens gouverneur v. s. Helena, Nieuw-Zeeland, Tasmania en d. Bermudan. Daarna ward
hij weer in Hindostan aangesteld met d.
rang v. generaal on bracht hij als opperbevelhebber v. 't Britsche lager d. oorlog v. 1878
in Afghanistan tot eon voorspoedig einde.
Browne (FRANCES), geb. 16 Jan. 1816 to
Stranorlar in Ierland, verloor reeds in haar
kindsheid 't gezicht, maar vormde zich door
't hooren lezen v. d. baste Eng. auteurs tot
eon dichteres en romanciere, die veel gelezen
ward. Van hare dichtbundels worden hier
genoemd ,;Songs of our land" (1840) en „Lyrics
and miscellaneous poems" (a. Robert Peel
opgedr.) on vele gedichten in „Chamber's
Journal". Van hare romans: „The legends of
Ulster"• „Grannys wonderful chair and its
tales of' fairy times"; „My share of the world"
(3 dln, 1861); „The Castleford case' (3 dln,
1861); „The hidden sin" (1865) en „Exile's Trust"
(1869).
Browne (CHARL. FARRAR), geb. 26 Apr.
1834 to Waterford in d. N.-Amer. staat Connecticut en overl. 6 Mrt 1867 to Southampton
in Engeland, was aanvankelijk letterzetter,
maar ontwikkelde zich door aanleg en inspanning tot eon geestig letterkundige. Hij ward
eerst reporter v. dagbladen on redigeerde vervolgens d. „Vanity fair" to New-York. Zijn
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humoristische boeken schreef hij onder d.
naam ARTEMUS WARD, bijv. „Artemus Ward's
sayings". Hij droeg zijn humoresken meesterlijk voor, en deed dit in 1866 met grooten
bijval ook in Engeland. Zijn „Complete works"
zijn in 1874 to Londen uitgeg. en zijn vermogen
bestemde hij bij testament voor een asyl v.
boekdrukkers en boekdrukkersweezen.
Brownea heet een plantengesl. uit d.
familie der Vlinderbloemigen. Hiertoe behooren
sierheesters uit Z.-Amerika met Oenbladige,
gespleten bloemkelken en dubbele trechtervormige bloemkronen. B. coccinea, met scharlakenroode, en B. rosa de monte, met rozeroode
bloemen, worden in d. warme kas gekweekt.
Browning (ROBERT), een der verhevenste
en oorspronkelijkste dichters v. d. nieuweren
tijd, werd 7 Mei 1812 to Camberwell, een
voorstad v. Londen, geb. Zijn dichterlijk verhaal „Pauline" (1835) had weinig succes, maar
zijn naam was op aller lippen en verbreidde
zich ook over 't buitenland, toen zijn drama
„Paracelsus" en zijn treurspel „Strafford" (1837)
verscheen, dat naar veler oordeel nog overtroffen werd door „a Blot on the Scutcheon"
(een vlek op 't wapenschild). In 1848 verscheen
een bundel dramatische, sterk realistisch gekleurde gedichten, getiteld: „Bells and pome,granates", en sedert volgde een lange reeks
v. dichtwerken, soms satirisch, vaak verheven, altijd nieuw, boeiend en met geestdrift
door 't publiek ontvangen, o. a. „Christmas
eve and Easterday"; „Men and women";
„Dramatis personae"; „The ring and the book"
(3e dr. 1872); „Balaustian's adventure"; d. satire „Prince Hohenstiel Schwangau, saviour
of society" (2e dr. 1871); „Fifine at the fair";
„Red cotton night-cap country" en een bundel
dramatische idyllen (1879). Van zijn gezarnenlijke werken in 6 din (herhaaldelijk gedrukt)
verscheen in 1872 een keurlezing in 2 din.
Zijn echtgenoote ELIZABETH BARRETT was een
begaafde vrouw met dichterlijk wijsgeerigen
geest. Ook hare werken maakten een ongewonen opgang; van haar „Aurora Leigh"
verscheen in 1873 d. lie druk en v. een compleete verzameling harer werken in 5 din. in
1870 d. 8e druk. In hun latere levensjaren
woonde 't echtpaar veelal in Italio, waar
ELIZABETH 29 Juli 1861 te Florence en ROBERT
BROWNING op 12 Dec. 1889 te Veneto overl.
Zijn lijk werd op 31 Dec. 1889 met groote
plechtigheid in d. Westminster-abbey bijgezet.
.73rownlow (WILL. GANNAWAY), geb. 29
Aug. 1805 in d. N.-Amer. staat Virginie, was
aanvankelijk reizend Methodistisch predikant
en vestigde zich later to Knoxville in Tennessee, waar hij 't dagblad The Knoxville
Whig" redigeerde. Toen d. afscheiding der
slavenhoudende 'staten dreigde (1860), ijverde
hij in zijn blad en door in d. groote steden v.
Noord en Zuid voorlezingen te houden tegen
verdeeidheid en scheuring v. d. Unie. Hij
schreef daartoe in 1862 „Sketches of the rise,
progress and decline of secession", dat in ongehoord groote oplagen telkens werd herdrukt.
Toen Tennessee in 1865 zich weder a. d. Unie
verbond, werd BROWNLOW er tot gouverneur
gekozen en naar 't Congres afgevaardigd. Hij
overl. 28 Apr. 1877.
Broxtermann (THEOBALD WILHELM), geb.
16 Juni 1771 te Osnabruck, ontving zijn eerste
letterk. leiding a. 't Carolinum in zijn vaderstad, studeerde te Gottingen in d. rechten,
werd in 1792 advocaat, maar legde in 1794 d.
praktijk neder om zich a. 't academisch
onderwijs to wijden. Hij vertoefde eenigen tijd
in Holland, totdat hij in 1797 kanselarij-raad
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werd v. hertog Willem v. Beieren te Munchen,
waar hij 18 Sept. 1800 overl. Hij was een
oorspronkelijk, geniaal dichter, vol gevoel
en leven, zooals blijkt uit zijn „Gedichte"
(Munster, 1794). Zijn beroemdst gedicht is
Benno, Bisschof v. OsnabrUck" (Munster, 1798).
Hij gaf ook wel-gelukte vert. v. buitenl. pazi6.
Brozik (WENZEL), geb. in 1851 to Tremosna
bij Pilsen in Bohemen, leerde d. schilderkunst
a. d. Academie to Praag onder LAUFFER en to
Miinchen bij PILOTY, waarna hij zich te Pans
vestigde (1876) om zich verder to bekwamen.
Zijn eerste stukken, meest a. d. geschied. v.
Bohemen ontleend, hebben reeds een gloeiend
koloriet, doch eerst in d. latere is d. correctheid, d. bezieling en d. conceptie v. een groot
meester. Eenige zijner werken ztn: „Philippine Weiser"; „'t Afscheid v. Ottokar II"; „d.
Executie na d. slag bij d. Wittenberg"; „'t
Hussietenmeisje"; „'t Gezantschap v. kon.
Wladislaw bij kon. Hendrik VII" (in 't Nat.
museum te Berlijn); „Een feest bij Rubens";
„Columbus a. 't Hof v. Ferdinand en Isabella" en „Husz voor 't concilie te Constanz".
Bruant (LIBERAL) arbeidde in Frankrijk
in 't midden der 17e eeuw ; hij was bouwmeester des Konings en lid der academie. Met
LEVEAU bouwde hij 't hospitaal „la Salpetriere"; met P. LE MUST d. Augustijner-kerk.
't HOtel des Invalides is, behalve d. koepel
der kerk, geheel zijn werk. In 1683 gaf hij
over dit gebouw een werk met pin in 't licht.
Bruat (ARMAND JOSEPH), geb. to Colmar,
trad in 1811 in dienst der Fransche marine
en bracht een groot deel zijns levens in d.
overzeesche tropische gewesten door. Hij
commandeerde een schip bij Navarino in 1827
en voor Algiers in 1830. Hij leed Kier schipbreuk en werd als gevangene in Algiers gebracht, maar wilt daar een plan v. d. verdedigingswerken te schetsen en dit d. admiraal
Duperro to doen bezorgen, 'tgeen veel bijdroeg
tot d. verovering der stad. Sedert steeg hij
snel in rang. Hij was v. 1843 't '52 gouverneur
v. ondersch. Fransche kolonion, werd daarna
tot vice-admiraal benoemd en voerde gedurende d. Krimoorlog (1854 on '55) 't bevel
over d. Fransche vloot in d. Zwarte Zee.
Hij werd toen tot admiraal v. d. Fr. zeemacht
in d. Middell. zee verheven, maar overl. aan
boord reeds in Nov. 1855.
Bruce (ROBERT), graaf v. Carrick, later
koning v. Schotland, wend geb. in 1275 en
overl. in 1329. Nadat met Margareta, dochter
v. Alexander III, kon. v. Schotland, 't regeerend geslacht was uitgestorven, betwistten
ROBERT BRUCE (d. vader), graaf v. Arundal, en
JOH. BALIOL elk. d. troon, die door Eduard I
v. Engeland als scheidsrechter a. BALIOL toegewezen werd met 't plan, dat hij kort daarna
ook trachtte te volvoeren, zelf Schotland to
bemachtigen on met Engeland te vereenigen.
WILL. WALLACE verzette zich krachtig tegen
d. piannen v. Eduard, maar viel in 1305 d.
Engelschen in handen en werd onthoofd. Nu
trad ROBERT BRUCE (d. zoon) als kampvechter
voor d. onafhankelijkheid v. Schotland op en
hij trachtte in vereeniging met d. Schotsche
stamhoofden, die hem in Febr. 1306 to Dumfries
eenparig d. kroon toewezen, 't Engelsch juk
of to werpen; hij verjoeg d. Engelsche beambten en liet zich to Scone kronen. Toen
hij echter bij Methven door Eduard verslagen
werd, vluchtte hij naar een der Hebriden;
daar verzamelde hij eon kleinen aanhang, hij
bracht daarmede d. Engelschen veel nadeel
toe on behaalde, nadat Eduard I in 1307 gest.
en door zijn zoon Eduard II opgevolgd was,
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zooveel overwinningen, dat d. Engelschen
eerlang bijna geheel uit Schotland verdreven
waren. In 1310 bewilligde hij in een wapenstilstand, doch in 1314 werden d. vijandelijkheden hervat en kwam 't bij Bannockburn
tot een veldslag, waarin 't Engelsche leger
zulk een gevoelige nederlaag leed, dat v. dien
tijd of d. onafhankelijkheid v. Schotland en
't koningschap v. BRUCE gevestigd waren. d.
Twisten met d. Engelschen Koning duurden
echter voort. In 1322 sloten d. partijen een
dertienjarigen wapenstilstand, maar, toen
Eduard II in 1327 door Eduard III onder 't regentschap v. MORTIMER was opgevolgd, maakten d. Schotten hiervan gebruik om in Northumberland te vallen. Mortimer bracht wel
een sterk leger op d. been, maar richtte niet
veel uit, zoodat op 1 Mrt 1328 een vrede gesloten werd. BRUCE overl. in 1329, opgevolgd
door zijn zoon DAVID.
Bruce (DAVID), geb. in 1321 en overl. in
1370, zoon V. ROBERT BRUCE (zie 't voorg. art.),
volgde in 1329 zijn vader als koning v. Schotland op, onder regentschap v. graaf Rand°lf
Murray. Deze stierf echter kort daarna en
hiervan maakten d. uit Schotland verjaagde
Engelschen gebruik om weder vasten voet te
krijgen. Zij riepen EDUARD BALIOL, Z0011 V.
Joh. Baliol (zie 't voorg. art.), uit Frankrijk
terug en verhieven hem tot koning. Deze deed
zich kronen, erkende 't oppergezag v. Engeland, en DAVID BRUCE, als koning bekend onder
d. naam David II, vluchtte naar Frankrijk. Zijn
aanhangers echter, aangevoerd door ANDR.
MURRAY, bleven d. strijd tegen Engeland vol'louden. In 1342 kwam David II in Schotland
terug, maar hij geraakte in 1346 krijgsgevangen.
ROBERT STUART, met Maria, 'S Konings zuster,
gehuwd, stelde zich thans a. 't hoofd der
Schotten en verdedigde met goed gevolg d.
rechten zijns schoonbroeders, zoodat Eduard
Baliol in 1355 afstand v. d. troon deed. David.
II werd in 1357 uit zijn gevangenschap ontslagen, besteeg d. Schotschen troon weder en
regeerde tot zijn dood. Wij1 hij geen wettige
afstammelingen naliet, kwam d. Kroon a.
ROBERT STUART, als koning Robert II genoemd.
Bruce (JAMES), geb. 14 Dec. 1730 te Kinnaird
in Schotland en daar overl. in 1794, studeerde
aanvankelijk in d. rechtsgeleerdheid, maar
ging in 1754 naar Londen en beproefde zijn
geluk in d. handel. Hij bereisde sedert 1757
Portugal, Spanje, Frankrijk en d. Nederlanden,
werd in 17 61 op aanbeveling v. lord Halifax
tot consul te Algiers aangesteld, met vrijheid
om een vice-consul gedurende zijn afwezigheid
te benoemen en vertoefde sedert 1762 in Italie
om d. gedenkteekenen der oudheid te leeren
kennen. Na versch. tochten in 't binnenland
v. Afrika en langs d. Middell. zeekust vertrok
hij in 1767 naar Azie, hij bezocht Baalbek en
Palmyra, overwinterde te Aleppo, reisde in
1768 naar Kairo, voer v. daar d. Nijl op tot
Syene, ging met een karavaan tot Kaffeir a.
d. Roode zee en zeilde vervolgens langs d.
kust v. Arable tot d. str. v. Bab-el-Mandeb.
In 1769 bereikte hij Abessinie. Hier hield hij
zich drie jaar op, hij drong zelfs door tot Gondar
en meende d. bronnen v. d. Nijl ontdekt te
hebben; hij besteedde een geheel jaar a. d.
terugreis door Nubiti en d. woestijn, die dit
land v. Egypte scheidt, en kwam te Alexandria
in Mei 1773. Na een afwezigheid v. 11 jaar
keerde hij naar Schotland terug en hij woonde
zijn overige dagen in stille afzondering in zijn
geboorteplaats, zich bezighoudende met d. beschrijving zijner reizen, die in 1790 te Edinburg in 't licht kwam. Zijn werk werd in 't
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Hoogd., Nederl. en Fransch vert. en onderging,
vooral v. Hartman, een scherpe critiek, waaruit
bleek, dat zijn berichten bij veel belangrijks
ook veel onzekers en onjuistheden bevatten,
doordat veel v. 'tgeen hij verhaalt, op ingewonnen berichten steunt. Echter hebben latere
reizigers zijn opgaven bevestigd en in zijn
teekeningen v. Afrikaansche bouwwerken
(eerst in 1837 uitgeg.) een treffende gelijkenis
gevonden. BRUCE was sterk, tegen ontbering
gehard, stoutmoedig, rijk in kennis, ook v.
oude en nieuwere talen.
Bruce (JoHN), geb. in 1802 te London, studeerde to Aberdeen in d. rechten en oefende
aanvankelijk d. rechtspraktijk uit, maar wijdde
zich meer en meer uitsluitend a. d. beoefening der geschiedenis. Hij stichtte d. „Camden
Society", was daarvan bijna 20 jaar directeur
en schreef er vele verhandelingen voor. Ook
was hij vice-president v. d. „Society of antiquaries". Zijn hoofdwerk heet „Calendar of
state papers, domestic series of the reign of
Charles I" (13 dln, 1858—'69). Zijn overige
werken betreffen d. regeering v. Eduard VI,
Elizabeth en Jacobus I. BRUCE overl. 28
Oct. 1869.
Bruce (JOHN COLLINGWOOD), geb. in 1805
to New-Castle, studeerde to Glasgow in theologie, maar wijdde zich daarna a. 't onderwijs,
d. geschiedenis en oudheidkunde. Hij schreef:
„Handbook of English history" (2e dr. 1857);
The Roman wall" (3e dr. 1867); „Hadrian,
the builder of the Roman wall"; „The Bayeux
tapestry elucidated"- „Handbook to NewCastle on Tyne" (2e dr. 1864) on „Lapidarium
septentrionale; a description of the monuments of Roman rule in North-England" (2 dln,
1870).
Bruce (GEORGE rzAdE), geb. 9 Oct. 1803 to
Deventer, was d. zoon v. d. luit.-generaal
STEWART JEAN B. en afstammeling v. een geslacht, dat veel verdienstelijke hoofdofficieren
a. ons vaderland geschonken heeft. Hijzelf
was to Leiden voor d. rechtsgeleerden stand
opgeleid, vestigde zich als advocaat to 's Gravenhage en nam in 1838 zitting in d. arrond.rechtbank te Zwolle. Voor dien tijd had hij
als ordonnans-officier deelgenomen a. d. Tiendaagschen veldtocht. In 1839 werd hij tot lid
v. d. Tweede Kamer gekozen en in 1845 tot
president v. d. Tweede Kamer benoemd. Hij
onderscheidde zich door talentvol beleid,
hooggewaardeerde adviezen en edele beginselen en men verwachtte alles goeds v. zijn
bestuur als gouv.-generaal v. Nederl. 0.-Indie,
waartoe hij in 1849 benoemd was, maar hij
overl. a. boord v. 't schip „Sumatra" op 30
dec. 1850.
Bruch (PHILIPP), een der beroemdste bryologen der 19e eeuw, werd 11 Febr. 1781 to
Tweebruggen geb., waar zijn vader apotheker
was. Nadat hij to Mainz tot apotheker opgeleid was, bezocht hij d. hoogeschool to Marburg
en to Parijs en in 1802 aanvaardde hij, bij
zijns vaders dood, d. apotheek to Tweebruggen.
Als knaap was hij reeds begonnen planten,
insecten on mineralen te verzamelen; met
meer kennis en planmatig zette hij nu dit
bijeenbrengen voort, inzonderheid wat d. Flora
v. Tweebruggen on omstreken betrof. Vooral
d. mossen trokken zijn scherpzinnige opmerkzaamheid. Hiervan getuigen zijn waarnemingen betreffende 't gesl. Orthotrichum, die in
Bridals „Bryologia universalis" werden opgenomen, on zijn geschrift (met SCHIMPER) „Bryologia Europaea". Eenige jonge pharmaceuten,
die in BRUCHS apotheek opgeleid werden, ontwikkelden zich tot kundige botanici, o. a. FR.
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MuLLER, die Sardinia doorreisde, en FilltNROHR.
In 1839 doorvorschte hij met scHimPER en
MilHLENBECK d. Alpen, welke reis voor d.
bryologie v. veel beteekenis was en door
SCHIMPER beschreven werd. BRUCH Oven'. 11
Febr. 1847.
Bruch (JOH. FRIEDR.), geb. 22 Dec. 1792 to
Pirmasens, studeerde te Straatsburg a. d.
Academie Protestante in d. godgeleerdheid,
werd daar rector a. 't Seminarium, predikant
a. d. Nicolal-kerk, bekleedde hooge kerkelijke
betrekkingen, en werd bij d. inwijding v.
d. universiteit te Straatsburg in 1872 eerste
rector v. daze instelling, maar overl. 21 Juli
1874. Hij schreef: „Lehrbuch der christlichen
Sittenlehre" (2 din, 1832); „Etudes philosophiques sur le christianisme" (1839); „Die
Theorie des Bewustseins"; ,Weisheitslehre
der Hebraer" en „Die Lehre der Pra-existens
der menschlichen Seele".
Bruch (MAX), geb. 6 Jan. 1838 to Keulen,
toonde reeds vroeg grooten aanleg voor d.
muziek en werd daartoe v. jongs af opgeleid
te Bonn, a. d. Mozartstichting to Frankfort,
te Keulen en te Leipzig. Breidenstein, Hiller,
Breuning en Reinecke hadden grooten invloed
op zijn vorming. Na een verblijf in Frankrijk
trad , hij in 1865 op als muziek-directeur to
Coblenz - in 1867 werd hof-kapelmeester te
Sondershausen, in 1870 vestigde hij zich to
Berlijn on in 1880 nam hij een beroep aan als
directeur v. d. Philharmonic Society to Liverpool. Zijn talrijke composition werden met
bewondering ontvangen wegens d. oorspronkelijkheid, welluidendheid, kracht en 't daarin
doorstralende meesterschap over alle hulpraiddelen der kunst. d. Meest bekende dozer
werken zijn : d. opera „Loreley", die in 1863
't eerst to Mannheim opgevoerd werd en sedert
een weg gevonden heeft door d. geheele be-,
schaafde wereld; „Scenen aus der Frithiofsaga"; „Scenen aus der Odyssee", door kenners zijn beste work geacht; „Jubilate amen";
„Die Birken and die Erlen"; „Scholl Ellen";
„Salamis"; „Die Flucht der H. Familie" en
„Das gesang der Drei KOnige".
Brucherus (HEINO HERMAN), geb. 9 Febr.
1724 to Tjamsweer in d. prov. Groningen, studeerde in d. godgeleerdheid, werd predikant
en rector to Appingadam en overl. daar 30
Mei 1797. Hij was d. schrijver v. d. „Geschiedents v. d. opkomst der Kerkhervorming in
Groningen tot 1594" en v. 't „Gedenkboek v.
Stad-en-Lande", waarin een naamlijst der
Gron. predikanten voorkomt v. 1594 t. 1792.
Bruchsal is een stad met 12 000 inw.
in 't groothert. Baden, nabij Karlsruhe. Hier
is 't vereenigingspunt v. 't Badensche met 't
Wurtembergsche spoorwegnet. d. Stad heeft
een schoone omgeving, een fraai kasteel en
goede inrichtingen voor onderwijs.
Bruciet of talkhydraat is een rhomboddrisch kristalliseerende delfstof, die o. a.
in Texas, in 't Alleghany-geb. en in Tyrol
gevonden wordt. Zij bestaat uit magnesiumhydroxyde [Mg (OH) 2 ], heeft een s. gew. v. 2,3
en is in zuren geheel oplosbaar.
Brack is een kleine stad met 3500 inw.
in Opper-Beieren, 23 KM. 1. W. v. Munchen
a. d. Amper met een station a. d. spoorweg
MtInchen—Lindau. Zij is vermaard door d.
voormalige Cistercienser abdij Furstenfeld, die
thans tot kazerne dient. Brfick heeft een
schoone kloosterkerk en is d. hoofdplaats v.
een district, dat op 9 vk. geogr. miji 22 000
be w. bevat.
13riick (KARL LUDW. vrijheer v.), geb. 18
Oct. 1798 to Elberfeld, werd tot d. handel op-
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geleid, maar bezocht tevens d. lessen in d.
staathuishoudkunde to Bonn. In 1821 vestigde
hij zich to Triist, waar hij door welberekende
handelsondernemingen zich een groot vermogen verwierf en veel tot d. ontwikkeling v.
d. Oostenr. zeehandel bijdroeg, o. a. door 't
stichten v. d. Oostenr. Lloyd. d. Gebeurtenissen v. 1848 riepen hem op 't Staatstooneel.
Zijn medeburgers vaardigden hem af naar d.
Nation. vergad. te Frankfort en d. Keizer
riep hem in 1849 in 't ministerie SCHWARZENBERG. Hij aanvaardde d. portefeuille v. Handel, Nijverheid en Openb. werken en maakte
dit door zijn energie en veel omvattende
plannen, die 's Keizers goedkeuring bekwamen, tot 't belangrijkste ministerie. Hij voerde
een reeks v. hervormingen in, schiep kamers
v. Koophandel on consulaten, ontwikkelde 't
postwezen, d. telegraphie, d. aanleg v. spoorwegen en in 't algemeen 't vervoer to land en
to water, trachtte d. hindernissen, die handel
en nijverheid belemmerden, uit d. weg to
ruimen en een op vrijhandel gegrond verdrag
met d. overige Duitsche staten to sluiten.
Toen d. reactie in 1851 hem to machtig werd,
trad hij af, maar hij bleef als zaakgelastigde
to Berlijn en Konstantinopel d. belangen v.
handel en nijverheid met goad gevolg voorstaan. In 1855 trad hij weder op als minister,
ditmaal v. Financian, maar d. oorlog v. 1859
verijdelde zijn beste pogingen; daarbij verwekte hij zich door zijn vrijzinnige voorstellen d. verbittering der hofpartij, die hem belasterde, zoodat d. Keizer hem op 22 Apr.
1860 op onheusche wijze ontsloeg. BROCK trok
zich dit zoo aan, dat hij zich d. volgenden
dag 't leven benam.
Etriicke (ERNST wiLH.), gob. 6 Juni 1819 to
Berlijn, studeerde daar in natuurk., geneesk.
en anatomie on werd, na eenige gewichtige
betrekkingen bekleed to hebben, in 1849 hoogleeraar in d. physiologie to Weenen. Van zijn
vele ontleedk. schriften zijn d. belangrijkste:
„Anatomische Beschreibung des Augapfels"
(1840); „Grundzage der Physiologie der SprachMate" (1856); „Erganzungsfarben u. Kontrastfarben" (1865); „Physiologie der Farben ffir
Kunstgewerbe" (1866); Vorlesungen fiber Physiologie" (1873) en „d. Nothwendigkeit der
Gymnasialbildung far die Aertze" (1879).
13riicker (Jox. JAI.), een verdienstelijk
geleerde, a. wien men een geschiedenis der
wijsbegeerte to danken heeft, werd 22 Jan.
1696 to Augsburg geb. Van 1715 t. '20 studeerde
hij to Jena in godgeleerdheid on wijsbegeerte
onder d. leiding v. F. Buddun en hij hield toen
reeds voorlezingen over onderwerpen, die tot
d. geschiedenis der wijsbegeerte betrekking
hebben. Hij werd afwisselend gymnasiaal
rector en predikant, tot hij in 1744 als leeraar
beroepen werd naar zijn vaderstad, waar hij
werkzaam was tot zijn dood (26 Nov. 1770).
d. Tijd, dien zijn beroepsbezigheden hem
overlfeten, besteedde hij a. d. beoefening v.
d. wijsbegeerte. In dit opzicht heeft hij onbegrijpelijk veel gedaan en zich verdienstelijk
gemaakt als eerste geschiedk. bearbeider der
wijsbegeerte. Hij had slechts onbeduidende
voorgangers; 't voorn. work, dat daarover
bestond, was dat v. HANSLEY The History
of Philosophy" (London, 1659—'60), maar daarin
werd alleen d. geschiedenis der heidensche
wijsgeeren behandeld. BRUKER heeft d. wijsgeerige stelsels naar tijdsorde nauwkeurig
beschreven, met juistheid beoordeeld en met
duidelijkheid voorgedragen. Tot zijn werken
behooren: „Historia philosophiae de doctrina
de idols (Augsburg, 1724); „Otium vindelicum
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sui militamatum historiae philosophiae triga"
(1729); „Historia critica philosophiae a mundi
incunabulis ad nostram usque aetatem de-ducte (5 din, 2 dr. 1766, met een appendix, 1767);
„Institutiones historiae philosophiae" (Leipzig,
2e dr., 1756), een uittreksel uit d. „Historia
critica", in 1791 in 't Eng. vert.; „Ehrentempel
der deutschen Gelehrsamkeit" (1747—'49) en
„Miscellanea historiae philosophiae litterariae
•criticae (Augsburg, 1748).
Bruckner (ERNST THEOD. JOH.), gab. 13
Sept. 1746 to Neezka in Mecklenburg, studeerde to Halle in d. godgeleerdheid, werd
eerst predikant to Gross-Viehlen, daarna to
Neubrandenburg a. d. Maria-kerk on stierf 29
Mei 1805. Hij schreef: „Etwas fur die deutsche
Schaubilline" (Brandenburg, 1772); „Predigten
filr Ungelehrte" (2 din, 2e dr. 1783); nog veel
leerredenen, die dikwijis herdrukt werden, en
gedichten in d. „Vossischen Musenalmanach"
,en Campe's „Kinderbibliothek". Zijn gedichten
toonen talent, levendige verbeelding en hoerschappij over d. taal; zijn leerredenen zijn
eenvoudig en doeltreffend.
Bruckner (JOH. JAK.), gab. 20 Sept. 1762
to Leipzig en daar overl. 22 Jan. 1801 als
notaris, schreef romans in den geest v.
Cramer en Spiess, zooals „Kabalen des Schick sals" (6 din, 1798); „Die Hohle von Strozzi"
(1799); „Barbchen" (1799); „Junker von Falkenstein" (1799); „Elsbeth" (2 din, 1800); „Der
Waldfindling" (1800) en „Bertha von Dornenstein" (1803).
Bruckner (BENNO BRUNO), gab. 9 Mei 1824
Roszwein, studeerde to Leipzig on werd
daar in 1855 hoogl. in d. godgeleerdheid. Hij
had zich in dien tijd ontwikkeld tot een der
beste kanselredenaars v. Duitschland, bekleedde aanzienlijke kerkelijke betrekkingen
en schreef behalve vijf zeer gezochte bundels
leerredenen een werk over d. „Brief a. d.
Philippensen" on een bewerking der cornmentaren v. DE WETTE over 't „Evangelie v.
Johannes en d. Algemeene brieven". In 1869
werd BRtiCKNER to Berlijn beroepen, waar hij
in 1877 vice-president werd v. d. Opperkerkemad on in die betrekking grooten invloed
verkreeg op d. kerkelijke beweging in Pruisen.
Bructeren waren Germanen, die volgens
Tacitus woonden tuss. d. Lippe en d. Eems,
maar bij d. nadering der Romeinen waken
zij naar d. IJsel en beneden-Rijn, waarna hun
land door d. Chamaven bezet werd. Bij d.
opstand der Batavieren onder Claudius Civilis
sloten d. Bructeren zich aan; zij stonden hem,
evenals d. Tencteren, bij in 't beleg v. Castra
Vetera.
Brueys d'Aigalliers (FRANcOIS DE PAUL
DE), gab. in 1760 to Uzes uit een adellijke
familie in Languedoc, deed in 1773 als volontair
op 't linieschip „Le Protecteur" zijn eersten
zeetocht. In 1780 diende hij als Lieutenant de
vaisseau onder DE GRASSE en woonde hij vijf
gevechten bij, die daze admiraal tegen d. Eng.
adm. HOOD en GRAVES leverde. Als commandant v. d. aviso „Le Chien de Chasse" bracht
hij vier jaar in Amerika door tuss. 't eil.
Trinite en Puerto-caballo. Hij maakte zich daar
verdienstelijk door 't opnemen der kusten, 't
doen v. peilingen, 't schetsen v. plannen der
versterkte plaatsen en 't verzamelen v. belangrUke gegevens over d. zeevaart en handel
in doze wateren. Als Capitaine de vaisseau
deed hij in 1792 d. nieuwe nationale viag
(d. driekleur) in d. Levant en in d. Adriatische
zee erkennen. Als schout-bij-nacht deed hij
in 1796 een kruistocht in d. Middell. zee. In
Mei 1799 aanvaardde hij als vice-admiraal 't
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bevel over 't eskader, dat 't leger ondbr
Bonaparte naar Egypte moest brengen; dit
eskader bestond uit 13 linieschepen, 4 fregatten, 3 brikken en 3 bombardeer-galjoten;
't leger, 21 000 man stark, was gedeeltelijk op
't eskader geplaatst en overigens op transportschepen ingescheept. Daze vloot kwam
10 Juni voor Malta, bemachtigde eiland en
liet op 1 Juli 1799 't anker vallen voor 't fort
Marabou, t. W. v. Alexandri6. Niettegenstaande
d. zee zeer onstuimig was, waren d. troepen
nog voor 't aanbreken v. d. volgenden dag a.
wal en op 3 Juli zeilde d. vloot naar d. reede
v. Aboukir. Op 1 Aug. 's nam. twee uur
kwam d. Engelsche vloot, onder bevel v.
Nelson, 14 linieschepen stark, in 't gezicht en
onmiddelltjk begon een gevecht, dat a. Frankrijk duizenden menschenlevens en zijn beste
schepen kostte. d. Admiraal BRUEYS werd
reeds in 't begin v. 't gevecht a. d. wang en
d. hand gekwetst, maar wilde 't halfdek echter
niet verlaten. 's Avonds 8 uur werd hij doodelijk getroffen; men wilde hem naar beneden
brengen, maar hij zeide : „Last mij bier, een
Fransch admiraal behoort op zijn post (banc
de quart) to sterven". Eenige oogenblikken
daarna gaf hij d. geest. d. Ongelukkige uitslag
v. d. zeeslag wordt toegeschreven a. twee
fouten, door BRUEYS begaan; d. eerste was,
dat hij d. vijand ten anker liggende heeft
afgewacht, en d. tweede, dat hij d. achterhoede 't anker niet deed lichten om d. emsingelde schepen der voorhoede to hulp to
komen. d. Franschen verloren negen limeschepen a. d. Engelschen en een linieschip
met twee fregatten verbrandden on zonken.
Drug (Lat. pons) noemt men d. verbinding
v. d. twee deelen v. een weg, die door een
stroom, kanaal, kloof of dal zijn gescheiden
of over een anderen weg heen moeten gaan.
In d. oudheid kende men d. bruggen-bouw
niet; d. Israblieten bijv. wisten in hun bloeitijd
nog niets v. bruggen af; over kleinere rivieren trok men door groote steenbrokken in 't
water to brengen en dan v. 't droge jaargetijde
gebruik to maken. Groote rivieren maakten
daardoor zelfs nog na d. Volksverhuizing v.
d. 5e eeuw na Chr. veel maar d. natuurlijke
begrenzing der Staten uit dan d. bergketenen.
d. Overbrugging der groote rivieren, zoodat
d. scheepvaart daaronder niet belemmerd
wordt, dagteekent eerst v. 't midden der 19e
eeuw. Door 't spoorwegwezen heeft 't overbruggen v. groote afstanden eon ongekende
vlucht genomen, zoodat er bruggen zijn, die
onder d. wonderen v. bouwkunst gerangschikt
moeten worden. In dit art. zullen eerst d. bruggen, zooals die in ons vaderland sinds eeuwen
over 't groot aantal wateren bij duizenden
gebouwd zijn, beschouwd worden. Men onderscheidt daarbij vaste bruggen, klap-, wip-, draai-,
rot-, vlot-, schip- en gierbruggen. 't Water moat,
om 't bouwen v. een brug noodig to maken,
minstens twee M. breed zijn; in geval v. geringere afmeting kan men zich tot 't doorlaten
v. 't water v. andere inrichtingen bedienen
(verg. 't art. Duiker). d. Gebruikelijke bruggen
zijn in velerlei opzicht zeer verschillend en
d. keuze tuss. d. soorten wordt door d. plaatselijke omstandigheden bepaald. In d. eerste
plaats behoort d. sterkte, die d. brug moat
hebben, in aanmerking genomen to worden;
hierbij regelt men zich naar d. zwaarste belasting, die zij moat kunnen weerstaan. Voor
't gewone ptrsonenverkeer noemt men daartoe vrij aigemeen d. druk door een opgehoopte
volksmenigte uitgeoefend, d. i. v. 4 a 5 menschen, ieder op 65 KG. gerekend, per vierk.

BRU.

344

Meter, waaruit verder d. druk op d. steunpunten en dus d. weerstand, dien deze moeten bieden, berekend wordt.
Als d. overspannen wijdte 8 M. niet te boven gaat, zoodat men daartoe voldoend zware
balken kan vinden, bouwt men gewoonlijk
een houten brug, bestaande uit zware balken
(leggers), rustende met d. uiteinden op zoogen.
landhoofden, dienende tot beschoeiing v. d.
weg; over d. uiteinden der leggers liggen,
half en half ingelaten, d. stootbalken en tuns.
deze op d. leggers ligt een eiken dek en
daarover heen een tweede dek v. een zachtere
houtsoort, bestemd om 't eerste dek te beveiligen. Voor d. afwatering wordt d. brug tonrond gebouwd. d. Landhoofden worden v.
hout of steen opgetrokken. In 't eerste geval
bestaan zij uit in d. grond geheide palen, die
9 a 10 dM. v. elk. staan, en over deze liggen,
met pennen en gaten, d. sloven of hoofdbalken, waarop d. leggers rusten. d. Palen worden a. d. voor- of achterzijde beschoeid, om
d. wegspoeling v. d. grond te beletten. Dit
deel der landhoofden heeft dezelfde richting
als d. stroom; a. weerszijden daarvan worden
dusgen. vleugels, die met 't middelste deel
stompe hoeken vormen, gemaakt, die, evenals 't boven beschreven deel ingericht, bovendien nog met landvesten, intangen of ankers
versterkt zijn, d. i. met loodrecht op d. vleugels gerichte balken, over wier achtereinde
een kruishout gelegd is, dat door twee in d.
grond geheide ankerpalen tegengehouden
wordt. Gewoonlijk wordt om d. anderen paal
een anker aangebracht en heeft men ook wel
een doorgaand kruishout. d. Steenen landhoofden verdienen in d. meeste gevallen wegens d. grootere duurzaamheid d. voorkeur.
Deze bestaan uit een fundeering v. twee rijen
in d. grond geheide palen, op wier bovenkant
een vloer gelegd is, waarop een muur gemetseld wordt. Tegen 't verschuiven v. dezen
muur en 't wegzakken v. d. grond langs d.
voet v. 't landhoofd worden bijzondere voorzieningen aangebracht. Evenals bij d. houten
landhoofden treft men bij d. laatstgen. vleugelmuren aan, die met 't middelste deel een
stompen hoek maken en meestal recht, maar
in enkele gevallen ook volgens een kromme
lijn gebouwd worden. d. Leggers, op d. muur
gelegd, worden rondom aangemetseld, soms
ook met ijzeren ankers bevestigd, of ook
wel geplaatst in daartoe uitgehakte legers
v. gehouwen steen. Wanneer d. lengte v.
d. brug meer dan 8 M. bedraagt, moeten d.
leggers, behalve a. d. uiteinden, ook daar
tusschen gesteund worden. Dit geschiedt 1°
door 't plaatsen v. een of meer jukken ;
bestanuirjvwdga.'lnhoofden in d. grond geheide palen, waarvan d. hoofden door een horizontalen balk,
hoofdbalk of sloof genoemd, verbonden zijn.
Is d. stroom diep, dan zal men dikwijls genoodzaakt zijn twee jukken boven elkaar
te plaatsen; ten einde in dit geval 't juk
een voldoende sterkte te geven, moeten d.
palen geschoord en bijzondere verbindingen
aangebracht worden. In plaats v. houten jukken bedient men zich ook v. steenen, dusgen.
pijlers, waarbij echter 't leggen der fundeering meestal v. groote moeilijkheden vergezeld gaat; 2°, indien 't bouwen v. steunpunten in d. stroom vermeden moet worden,
door schoren, die met 't ondereinde in d.
palen v. 't juk ingelaten zijn en met d. boveneinden tegen zware, onder d. leggers bevestigde klossen steunen. Bij grootere afstanden
der jukken heeft men meer saamgestelde
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schoorverbindingen. Tot deze tweede soort
v. ondersteuningsmiddelen behooren verder
d. span- of hangwerken, waarbij d. schoren
boven d. brug komen en met d. boveneinden
in een horizontalen balk bevestigd zijn, en
eindelijk d. boogbruggen. Bij deze neemt men
in plaats v. rechte gebogen balken, die uit
in d. lengte a. elk. gelaschte en uit drie of
meer boven elkaar geplaatste balken bestaan.
Verder zijn er hangboogbruggen, waarbij men
d. boog-in plaats v. met balken met greenen
planken samenstelt. d. Boog verheft zich dan
boven d. leggers en deze zijn met verticale
houtstijlen en doorgaande ijzeren schroef bouten a. d. eerstgenoemden verbonden. Deze;
soort v. bruggen treft men o. a. hier te lands
op d. Hollandschen spoorweg aan ; zij hebben
daar zelfs een opening v. 17 M. Van d. bruggen v. groote opening in ons vaderland mag
voornamelijk vermeld worden die over d.
IJsel te Kampen: deze heeft een lengte v.
216 en een breedte v. 5,6 M., bestaat uit acht
openingen, waarvan d. grootste 31 M. bedraagt,
ligt 3,6 M. boven gewoon waterpeil, rust op ,
stenladhof ctjuken;a.d
zijde der stad is een ophaalbrug aangebracht.
d. Zoogen. traliebruggen v. Town (lattice bridges; ponts a fermes en treillage), waarvan een
groot aantal in d. Vereen. Staten zijn gebouwd,
voldoen zeer goed; versch. onzer spoorwegbruggen zijn volgens dit stelsel gebouwd,
bijv. die te Zwolle, Zutfen, Bommel en Kuilenburg; deze laatste heeft een spanning v.
150 M.
LAVES, architect in Hannover, heeft een
bijzonder systeem v. bruggen uitgedacht, bij
wier samenstelling d. beide voorn. weOrstandbiedende krachten der bouwstoffen, die v.
samendrukking en uitrekking, vereenigd zijn.
Zijn hoofddoel was d. zijdelingsche drukking
op d. steunpunten te vernietigen ; d. houten
brug over d. Eger, bij Altsaltel in Bohemen,
is naar dit systeem gebouwd. d. Steenen bruggen zijn alle boogvormig; nochtans bestaat
er een groote verscheidenheid in d. vorm der
bogen. Dit onderwerp behoort tot d. leer der
gewelven (zie 't art. Gewelf). 't Leggen der
grondslagen voor d. steunpunten der bogen
behoort tot d. moeilijkste werken. Rotsgrond
is hiertoe 't meest geschikt; doch bij weeks
gronden zal men bijzondere voorzorgen moeten nemen en d. landhoofden en Milers op
palen en roosterwerk doen dragen. De te
volgen gang is verechillend, naargelang 't
werk met of zonder afdamming en droogmaking moet worden uitgevoerd. Een merkwaardige steenen brug, w_aarvan d. bogen vier
hoog op elk. rusten, is in Saksen over 't
Goltzschthal gebouwd; deze is 579 M. lang en
78 M. hoog.
Een derde soort v. bruggen zijn d. ijzeren.
Aangaande d. aanwending v. ijzer tot bruggenbouw bestonden wel sedert d. 16e eeuw
denkbeelden, doch uitvoering werd daaraan
niet gegeven vOOr 1773, toen d. eerste ijzeren
brug door John Wilkinson en Abr. Darley
over d. Severn bij Shrewsbury werd gebouwd.
d. Vaste ijzeren bruggen verschillen, naargelang men 't metaal tot 't maken v. bogen,
waarop 't dek moet rusten, of tot kettingen,
waarvan 't wordt opgehangen, aanwendt;
ook worden in sommige overspanningen in
elk. geschroefde ijzeren kokers gebruikt. d.
IJzeren boogbruggen kunnen in twee soorten
onderscheiden worden : 1° die, waarbij men
voor d ribben groote stukken gebruikt, evenals
bij d. houten boogbruggen ; 20 die, waarbij men
kleinere stukken bezigt, evenals d. welfstee-
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nen bij d. steenen boogbruggen. d. IJzeren
brug v. Southwark to London heeft drie openingen, waarvan d. middelste ruim 73 M.
wijdte heeft; zij rust op d. beide landhoofden
en op twee steenen pijlers; haar breedte bedraagt 15 1/, M. en iedere boog bestaat uit
acht ribbon, gevormd uit dertien massieve
gewelfstukken, die niet onmiddellijk a. elk.
sluiten, maar door ijzeren koppelplaten verbonden zijn. Op d. bogen zijn opengewerkte
driehoekige stukken geplaatst en met schroefbouten bevestigd; doze worden kleiner, naarmate zij naderen tot d. top v. d. boog, en
op hunne bovenkanten steunen d. leggers
der brug.
GAUTHEY heeft in 1805 't denkbeeld geopperd d. massieve staven en platen door holle
ijzeren buizen to vervangen, omdat bij gelijke
massa eon holle ijzeren cylinder meer weerstand biedt dan eon ijzeren staaf. Men heeft
versch. bruggen naar dit systeem saamgesteld, waarbij d. bogen zoowel boven als
onder d. brug komen; o. a. behoort tot doze
soort d. brug, in 1839 over d. Scheepmakershaven to Rotterdam gebouwd, waarbij, zooals
wel meer geschiedt, d. buizen met bout
gevuld zijn; d. Carousselbrug over d. Seine,
ofschoon in vele opzichten v. een andere
samenstelling, wordt ook door holle ijzeren
buizen gedragen. 't Systeem v. LAVES is ook
op d. ijzeren bruggen toegepast.
d. IJzeren hangbruggen of kettingbruggen
zijn 't eerst gebruikt in N.-Amerika. Hoofdzakelijk bestaan deze bruggen uit een houten
vloer, die a. een ketting of kabel v. ijzerdraad is opgehangen, waarvan d. uiteinden
a. steunpunten op d. beide oevers bevestigd zijn. Wijl men d. belasting v. d. ketting
als gelijkmatig over een horizontale lijn verdeeld kan beschouwen, zal d. gedaante v. d.
eersten zeer nabi.j met die eener parabool
overeenstemmen, waarvan d. top, bij gelijke
hoogte der steunpunten, in 't midden geplaatst
is. d. Hangketting bestaat Of uit rechte ijzeren
staven, die met beweegbare laden verbonden
zijn, of uit platte ijzeren banden, in welk
geval d. banden op elk. gelegd en door nauwsluitende bussen op elk. geklemd worden, Of
uit ijzerdraad, waarbij d. draden naast elk.
gelegd en 'tzij op gelijke afstanden met banden vereenigd of over d. geheele lengte met
een ijzerdraad omwonden worden. Aan d.
ketting zijn ijzeren hangers vastgemaakt, die
d. loggers der brug dragon. Bij kabels v. ijzerdraad bezigt men zoowel 't ijzerdraad als
staven tot hangers. d. Kettingen loopen o ver
d. steunpijlers been en worden a. d. achterkant daarvan in 't landhoofd diep in d. grond
stevig bevestigd. Een groote hangbrug is to
Freyburg over 't dal der Sarine; doze overspant 266 M., 50 M. boven 't dal, en hangt a.
vier kabels v. 13 c. M. middellijn, gevormd
uit 1056 draden. Over d. 20 M. hooge steunpijlers, die in d. vorm v. twee poorten v.
Dorische bouworde zijn opgetrokken, loopen
d. draagkettingen; doze • zijn tot op 53 M.
afstamIs achter d. pijlers voortgezet, goon
dan over ijzeren rollen loodrecht in d. grond
en zijn met ankerkettingen onder daartoe
bijzonder ingericht metselwerk bevestigd. d.
Middellijn der hangers, die uit 30 draden bestaan, is 2 1/2 cM., hunne lengte verschilt v.
16,60 tot 0,18 M.
Zeer merkwaardig is d. tubulaire Britanniabrug, die 't eil. Anglesey met d. vaste kust
v. Wales verbindt. Deze bestaat uit twee
reusachtige kokers, ieder uit vier stukken
saAnagesteld, waarvan d. lengte der middelste
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140, die der buitenste 87,5 M. bedraagt, zoodat
d. totale lengte der brug 455 M. is. Deze kokers
rusten op vijf gemetselde, met marmer bekleede pijlers, waarvan er twee op d. oevers
zijn geplaatst. d. Hoogte der pijlen bedraagt
ruim 30 M., zoodat d. grootste schepen onder
d. brug doorvaren. Door genoemde kokers
loopen d. spoorwegen tuss. Chester en Holyhead. Tot 't heffen der kokers op hunne
steunpunten, maakte men gebruik v. hydraulische persen. Tot d. merkw. ijzeren hangbruggen behooren die over 't Menaikanaal,
20 minuten v. d. Britanniabrug ; die over d.
Niagara, 185 M. Lang; die over d. East-river
tuss. New-York en Brooklyn, 518 M. lang,
en die over 't Hollandsch diep v. Willemsdorp
n. d. Moerdijk, bestaande uit 14 overspanningen,
ieder v. 100 M., rustende op evenzooveel torens,
die in beton uit groote diepte zijn opgebouwd;
deze brug kostte bijna 4 000 000 gld.
Waar d. scheepvaart 't eischt, bij vestingen
en in 't algemeen overal, waar men 't afsluiten
of openstellen v. d. weg in zijn macht wil
hebben, bedient men zich v. beweegbare
bruggen. Waar d. brug hoog genoeg kan gelegd worden om d. schepen door to laten, is
een vaste brug to verkiezen, doch voor vestingen zijn beweegbare bruggen onmisbaar.
Tot doze soort behooren d. ophaalbruggen.
Deze bestaan uit een of twee beweegbare
kleppen, die om horizontale assen beweegbaar
zijn. In 't eerste geval rust d. klep op 't tegenoverliggend landhoofd; in 't laatste steunen
d. beide kleppen tegen elkander. 't Openen
der brug geschiedt door middel v. een insgelijks
om een horizontale as beweegbare balans,
rustende op eon verticaal gebinte, hameigebinte
geheeten, dat boven d. as der klep op 't
landhoofd is opgetrokken en voldoend hoog
moot zijn, om d. hoogst geladen wagens door
to laten. d. Vooreinden v. d. leggers der klep
zijn door d. kettingbalk vereenigd, die met
kettingen a. 't vooreinde der balans verbonden
is. 't Achter- of broekeinde der balans moat
bij alle standen der klep in evenwicht zijn
met d. voorlast of 't gewicht v. 't vooreinde
der balans met d. last v. d. val en met d.
hangkettingen. Als d. brug een groote opening
moot overspannen, wordt zij gesteund door
beweegbare schoren en meestal heeft dit plaats
bij d. dubbele ophaalbruggen met d. klep, die 't
eerst wordt neergelaten en dus eenige oogenblikken d. steun mist v. d. tegenoverliggende
klep. Soms ook is alleen 't middelste gedeelte
der brug beweegbaar en zijn d. andere deelen
vast; 't hameigebinte wordt dan op 't voorste
juk opgetrokken. Aan 't Nieuwediep ligt over
d. doksluis een dubbele ophaalbrug, die, geopend zijnde, een doorvaart openlaat v,, ruim
16 M. Bij wipbruggen ligt 't tegenwicht met
d. brug in 'tzelfde vlak, zoodat d. balans
vervalt, 'tgeen meer gemak aanbiedt, als
groote schepen, die anders lichtelijk met hun
tuig in d. balans blijven haken, door d. opening
moeten varen. Zij draaien om eon horizontale
as en worden door raderwerk opengedraaid.
Een schoone toepassing dozer soort v. bruggen
ziet men in d. dubbele wipbrug over d. Scheepmakershaven to Rotterdam; zij overspant 13
M., en heeft een breedte v. bijna 4 M.; d. achtereinden der leggers hebben een lengte v. 3,60 M.,
doch komen niettemin bij d. gewonen vloeel
in 't water, waardoor zij een deel v. hun gewicht verliezen en dus 't opendraaien der
brug, naarmate doze meer tot d. verticalen
stand nadert, moeiltjker wordt. Om dit verlies
a. gewicht to vermijden zijn bij sommige bruggen, waar d. plaatseltjke gelegenheid 't toe-
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laat, waterdichte kelders aangelegd, waarin
d. achtereinden der wipbrug dalen. Evenals
d. ophaalbruggen kunnen d. wipbruggen door
beweeglijke schoren gesteund worden. Ook
heeft men bruggen gebouwd met veranderltjk
tegenwicht.
Draaibruggen bewegen op een verticals spil.
Bij daze soort most, evenals bij d. vorige, 't
achtereinde der brug in evenwicht zijn met
't vooreinde. Is d. spil onder 't zwaartepunt
aangebracht, dan most zij zooveel binnen d.
voorkant v. 't landhoofd geplaatst worden,
als d. halve breedte der brug bedraagt, omdat
anders d. opening voor d. doorvaart niet geheel vrij wordt. Als d. brug alleen op d. spil
rustte, zou 't doorbuigen niet kunnen worden
tegengegaan; want evenals bij d. ophaal- on
wipbrug moat 't broekeinde evenwicht maken
met d. val; dock hierin verschillen d. draaibruggen v. d. laatstgenoemde, dat bij daze d.
val met eon geringer vermogen op d. steunpunten werkt, naarmate hij nader a. d. verticalen stand komt, terwijl bij gene d. brug
voortdurend met 't grootste vermogen op d.
steunpunten drukt; men brengt daarom meer
steunpunten aan, die zoo ver mogelijk uit
elk. genomen worden; bij sommige bruggen
rust 't beweegbaar deal op een rolring. Dit
is o. a. 't geval bij d. dubbele draaibruggen
over 't Noord-Hollandsch kanaal, to Purmerend on to Buiksloot, waarvan d. opening 16
M. bedraagt. 't Vooremde der brug wordt bij
eenige draaibruggen gesteund door beweegbare schoren, die vOOr 't openen der brug
door een bijzondere inrichting worden weggenomen, in enkele gevallen door dezelfde beweging, waarmede d. brug wordt opengedraaid,
-en dus to gelijker tijd. Draaibruggen worden
zoowel v. hout als v. ijzer vervaardigd; in d.
laatsten tijd heeft men meestal ijzeren gebouwd. Te Antwerpen ligt over d. doksluis
-eon dubbele ijzeren draaibrug, die can wijdte
v. 17 M. overspant. Op stroomende wateren
richt men d. draaibruggen ook wel zoo in,
dat zij naar beide zijden opendraaien, zoodat
men d. brug v. 't vaartuig of wegdraait, waardoor 't mogelijk er tegenaan varen, als d.
brug niet spoedig genoeg open gaat, wordt
voorkomen. Bij daze inrichting most echter
d. brug v. sluitwerk voorzien zijn.
Rolbruggen bestaan uit een horizontaal vlak,
rustende op cylinders. dat bij 't openen achteruit gerold wordt. 't Nadeel v. daze soort v.
bruggen bij groote opening is, dat er een
groote ruimte vereischt wordt om d. brug
achteruit to rollen, dat zij, omdat 't zwaartepunt der brug altijd boven 't landhoofd most
blijven, een groote lengte vorderen en dat er
een losse klep of koebrug noodig is om op
d. brug to komen. Zij worden doorgaans slechts
bij vestingwerken aangelegd. Op d. Hollandschen spoorweg treft men eenige rolbruggen
aan, waarbij d. ingenieur Conrad d. zwarigheid.,
ontstaande door d. belangrijke ruimte voor 't
achteruit rollen, heeft overwonnen, door d.
brug in een zijdelingsche richting, afwijkende
v. d. as des wegs, to doen achteruit gaan.
Aan d. Vink bij Leiden is een rolbrug, volgens
d. breedte in tweeen verdeeld, die naar
versch. kanten wegrollen; zij heeft een breedte
v. 6 on een opening v. 8,30 M.; d. deelen kunnen door 'tzelfde werk gezamenlijk on ook
afzonderlijk bewogen worden; daardoor heeft
men 't voordeel, dat een der deelen hersteld
kan worden, zonder dat d. passage gestremd
wordt. Bij zulk een inrichting vervallen d.
koebruggen.
d. Vlotbruggen, 't eerst gebouwd door d.
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inspecteur-generaal v. d. waterstaat J. Blanken Jnz. op 't Noord-Hollandsch kanaal, zijn
veel minder kostbaar dan d. tot dusver beschrevene beweegbare bruggen en stollen een
ruime opening, v. 16 k 17 M., voor d. doorvaart open, 'tgeen noodig is om groote schepen door to laten. Daze soort v. bruggen
bestaan hoofdzakelijk uit twee gelijke helften,
die ieder uit een vast hoofd, een groote on
een kleine klep on een vlot bestaan. d. Groote
klep is met een scharnierverbinding a. 't
vaste hoofd bevestigd; zij rust met twee
ij zeren rollen met haar vooreinde op 't vlot;
d. kleine klep dient om v. d. groote klep gemakkelijker op 't vlot over to gaan. Bovendien, opdat 't geheele gewicht der kleppen
niet door d. vlotten zou gedragen worden,
waardoor daze to diep zouden zinken, zijn d.
groote kleppen aan d. uiteinden on in 't midden opgehangen a. kettingen, die over rollen
on windassen loopen on ingekort of gevierd
kunnen worden, naarmate d. waterstand 't
een of 't ander noodig maakt. d. Bruggen worden geopend en dichtgewonden door een
touw, loopende over een windas, waarvan
een der einden a. d. leuning v. 't vlot is
vastgemaakt, terwijl het andere einde geleid
is over een vaste schijf en dan naar 't achtereinde v. 't vlot loopt. Ook op andere kanalen in ons land zijn daze snort v. bruggen
gelegd. Een groot nadeel der vlotbruggen is,
dat zelfs voor 't kleinste vaartuig een der
vlotten geopend most worden, en ten gevolge
v. 't afwisselend verschil in waterstand zijn
d. kleppen een aanmerkelijk bezwaar voor d.
rijtuigen.
Schipbruggen bestaan uit eenige platboomde
vaartuigen, lang ongeveer 16, breed 4 en diep
1 M; daze zijn op afstanden v. gemiddeld 6 M.
v. elk. in d. rivier gelegd en zoowel boven
als beneden strooms verankerd. Over doze
vaartuigen is een vloer gelegd, die soms onmiddellijk op doze, soms op daarin geplaatste
bokken rust. In 't laatste geval is men in
d. gelegenheid d. brug naargelang v. d. waterstand to doen rijzen of dalen on dus d.
helling der kleppen to verminderen, 'tgeen
vooral bij rivieren v. geringe breedte, bijv.
d. IJsel, waar 't verschil 4 M. kan bedragen,
v. groot bolang is. Aan weerszijden v. d. schipbrug heeft men vaste bruggen, waarvan men
door kleppen op d. eerstgenoemde overgaat;
d. lengte dozer kleppen most zoo geregeld
worden, dat, indien d. schipbrug tegelijk met
d. rivier rijst en daalt, d. i. wanneer zij onmiddellijk op d. vaartuigen rust, zooals bijv.
to Arnhem, d. helling bij d. laagsten waterstand niet to groot worde. Soms ook rusten
d. kleppen niet alleen op d. vaste hoofden,
maar tevens op brugschepen onder 't vooreinde on midden v. d. klep, terwijl dan in
daze laatste beweegbare balken geplaatst
zijn, zoodat d. brug bij elken waterstand gesteund wordt. Bij sommige bruggen, waar 't
vaarwater dicht genoeg langs d. never loopt,
zijn in d. vaste hoofden ophaalbruggen aangebracht, zooals bijv. to Doesburg. Over 't
algemeen echter zijn d. schipbruggen zoo
ingericht, dat een gedeelte in weinig tUds
kan uitgevaren worden. d. Schipbrug to Vianen heeft een doorlaat, rustende op drie
schepen, waardoor een opening v. 26 M.
wijdte wordt verkregen; 't uitvaren geschiedt
in 7 a 8 minuten. Een breede doorvaart is
vooral noodzakelijk op die rivieren, waarlangs
groote houtvlotten komen afzakken; daarvoor kan 't dikwijls noodig zijn, dat eon
tweede yak wordt uitgevaren. Bij zeer hoo-
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gen waterstand en, als er zich drijfijs vertoont,
wordt d. brug geheel weggeruimd; daartoe is
gewoonlijk benedenstrooms v. d. brug een
kom gegraven, waar deze geborgen wordt.
d. Schipbruggen kunnen dan alleen toegepast
worden, wanneer eb en vloed geen aanmerkelijk onderscheid in 't waterpeil maken en
als d. waterstand onafhankelijk v. d. wind is.
d. Gierbrug geeft geen onafgebroken verbinding tuss. d. beide oevers, maar vormt een
geschikt hulpmiddel, waarmede d. overvaart
in weinig tijds kan geschieden. Zij bestaat
uit twee vaartuigen, waarover een vloer is
gelegd, die beide vaartuigen stevig met elk.
verbindt. Op dezen vloer, gewoonlijk op een
derde v. d. lengte der vaartuigen, v. voren
afgerekend, is een stevig gebinte geplaatst,
dat bovendien a. alle kanten door kettingen
vertuid is en op zijn plaats gehouden wordt.
Over dit gebinte loopt 't giertouw of d. gierketting, die in 't bed der rivier verankerd is.
Door middel v. 't roer zorgt men, dat d. brug
zekere hoeken maakt met d. stroom, die
voortdurend veranderen en waardoor d. working v. d. stroom voldoende is, om d. brug
over to brengen. Te Nijmegen heeft men zulk
een brug; d. rivier is daar 383 M. breed; a. d.
zijde v. Lent ligt een 186 M. lange schipbrug,
gedragen door 20 schepen; a. d. zijde v. Nijmegen is een 7 M. lang hoofd, rustende op 2
schepen; d. overvaart, ter wijdte v. 190 M.,
geschiedt in 3 minuten; d. lengte der gierbrug
is 18, d. breedte 12,5 M.; d. gierketting is
319 M., dus 1 3/4 maal d. wijdte v. d. overvaart,
en heeft een dikte v. 2 1/2 cM., afnemende a.
't benedeneinde tot 2 cM.; met deze brug
kunnen 600 menschen to gelijk overgebraclit
worden.
Ponten, ofschoon goon eigenlijke bruggen,
mogen hier vermeld worden, omdat zij, evenals d. gierbruggen, tot d. verbinding der beide
oevers eener rivier door middel v. overvaart
behooren; in ons vaderland worden zij veelvuldig tot d. overtocht der groote rivieren
gebruikt. Men bouwt hiertoe platte, breede
vaartuigen, zeer verschillend v. grootte; a. 't
voor- en achtereinde der pont zijn rollen,
waarover een ketting of kabel loopt, die v.
d. eenen oever naar d. anderen gespannen is;
d. overvaart geschiedt door 't trekken a. d.
kabel, waarbij d. veerlieden, a. 't vooreinde
beginnende, d. lengte der pont afloopen. d.
Babel moet zoo lang zijn, dat die tot op d.
bodem v. d. stroom gevierd kan worden, om
a. d. scheepvaart niet hinderlijk te zijn. Als
d. stroom altijd v. dezelfde zijde komt, zooals op d. bovenrivieren, kan men v. d. kracht
des strooms voordeel trekken, om d. pont
over to doen gieren; 't giertouw moet dan
niet langs d. holders op een der boorden loopen, maar geleid worden door rollen, waarvan
d. een op 't boord, omstr. 't midden der lengte,
d. andere a. 't vooreinde op 't midden der
breedte is aangebracht. 't Overvaren langs
kabels kan zeer gevoegelijk geschieden op
plaatsen, waar d. breedte der rivier minder
dan 200 M. bedraagt. Op sommige punten,
waar d. snelheid v. d. stroom standvastig en
d. overvaart belangrijk genoeg is om d. meerdere kosten goed to maken, is d. kabel of
ketting in 't bed der rivier verankeru en
beschrijft d. pont bij 't overgieren een cirkelboog, waarvan 't eerste deel stroomafwaarts
gericht is; bij 't tweede, dat stroomopwaarts
gericht is en waar d. pont dus moet worden
opgetrokken, bereikt men 't doel door d. pont
zekeren hook met d. richting v. d. stroom te
doen maken.
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Bij d. militaire macht is een korps pontonniers geoefend in 't snel overbruggen v. rivieren. Als d. tegenpartij d. bruggen heeft vernield of d. marschroute d. overgang v. een
stroom op een bepaald punt vereischt, maken
deze pontonniers een tijdelijke brug, rustende
op houten jukken of op platboomde schuiten,
maar stork genoeg om ook cavalerie on artillerie over to voeren.
Behalve d. reeds genoemde bruggen moeten, 'tzij om stoutheid v. aanleg, 'tzij om
schoonheid v. bouw nog vermeld worden: d.
ArcOlebrug te Parijs, d. Rialtobrug to Veneti8,
d. bruggen voor spoortreinen en gewoon verkeer over d. Rijn to Keulen on to Coblenz, d.
Kokerbrug bij Conway, d. traliebrug over d.
Weichsel bij Dirschau, d. Crumlinviaduct, 't
ijzeren trestlewerk over d. Cumberlandrivier
in d. Vereen. Staten, d. brug over d. Hudson
bij Poughkeepsie en die over d. Missouri bij
Atchison. Al 't tot dusverre genoemde wordt
echter verre overtroffen door d. brug over d.
Forth in Schotland, 't grootste ijzeren bouwwerk der 19e eeuw, dat in stoutheid d. Eiffeltoren to boven gaat, door d. ingenieurs FOWLER en BAKER iS ontworpen en op 4 Mrt 1890
voor 't verkeer is opengesteld. Doze brug
heeft een lengte v. 2480 M. met inbegrip der
viaducten; zonder deze is d. lengte 1780 M.
Zij rust op drie torens, wier top 120 M. boven
't water is, zoodat d. spoorlijn 50 M boven
hoogwaterpeil ligt. d. Grootste spanning is
560 M. en deze wordt gedragen volgens 't
dusgen. cantilever-stelsel (zie 't art. cantilever).
't Gewicht bedraagt 50 millioen KG. en d.
aannemingssom f 19 200 000.
Brug of van Brugge (MARTEN EVERAERT)
was d. vertaler v. d. volgende zeevaartk. werken: „Speculum Nauticum elaboratum per
L. J. Aurigarium, interprete M. E. Brugensi"
(L. B. 1586); „d. Zeevaart oft Conste van ter
zee to varen, v. d. Excellente Pilote P. de
Medina, in onze Nederl. tale overgezet ende
met annotation versiert bij Mr. M. E. Brug
met noch een andere nieuwe onderwijsing
op d. principaelste punten der navigati8n door
M. Coignet, Amst. bij C. Claesz, 1598" en „fort
onderwiis v. d. conste der zeevaert, beschreven
doer d. Licentiaet R. Zamorano, oppercosmocraphe ende Pilote v. d. conincklyke majesteyt
v. Spanien, overgeset uyt d. Spaenschen in
ons Nederl. spraecke deur M. E. B." (Amst.
bij C. Claesz, 1598).
Brugbalans (Bascule) heat een weegwerktuig, door QIIINTENZ uitgevonden, samengesteld uit ongelijkarmige hef boomen on zoo
ingericht, dat d. to wegen goederen niet behoeven opgehangen, maar slechts op een
vloer of brug gerold of geschoven to worden
en dat men met een klein gewicht een zwaren
last kan wegen. d. Working berust op d.

eigenschap der ongelijkarmige balans, dat in
d. evenwichtstoestand 't product der getallen,
die 't aantal lengte-eenheden v. d. eenen arm
en 't aantal gewichtseenheden, dat a. 't uit-

BRU.

348

einde daarvan werkt, aangeven, gelijk is a.
't product der getallen, die d. lengte-eenheden
en d. gewichts-eenheden v. d. anderen arm
aanwijzen. Is d. korte arm 1 dM. en d. lange
arm 10 dM. lang, dan houdt 1 KG. a. d. langen
arm 10 KG. a. d. korten arm in evenwicht.
Tot recht begrip der samenstelling diene
bovenstaand schema. a b is d. balans, c is
haar steunpunt; e f en b g zijn loodrechte
stangen, die om d. punten e en b kunnen bewegen; f h en g k zijn hef boomers, die om d.
punten f en g kunnen bewegen; hef boom f h
heeft zijn steunpunt in h, hefboom g k in k.
Zoo dikwijls d. lengte c e in e b begrepen is,
zoo dikwijls is ook die v. h' k in g k begrepen.
Legt men nu een last i op d. brug f h , dan
werkt deze op d. balans, alsof hij opgehangen
was a. punt e; want, stellen wij bijv. c e : c b
= te le : g k = 1 : 5 en d. last i = 50 KG.,
dan drukt deze gedeeltelijk op h en trekt gedeeltelijk aan e. Was h een vast punt, dan
droeg dit gedeeltelijk d. last, maar volgens
ooze schetsteekening wordt nu daardoor d.
hef boom g k gedrukt, die daardoor d. stang
b g een weinig naar beneden trekt. Is 't
zwaartepunt v. d. last i juist op 't midden
der brug f h, dan trekt 25 KG. aan e en drukt
25 KG. op h, maar, wijl h' k = g k is, werkt
deze laatste 25 KG. op g, alsof er 1/5 v. 25 KG.,
d. i. 5 KG., aan b hing en, omdat c b = 5 ce
is, alsof er nog 25 KG. in e hing, dat alzoo door
d. volle 50 KG. naar beneden wordt getrokken.
't Is echter volstrekt niet noodig, dat d. last i
juist op 't midden der brug drukt. Bij eenige
opmerkzaamheid zal men inzien, dat, als d.
last dichter bij f geplaatst wordt, deze juist
zooveel maal sterker op 't punt e werkt als
hij malen zwakker op b werkt en dat, als
d. last dichter bij h ligt, deze juist zooveel
maal zwakker op 't punt e werkt als hij ma
len sterker op b werkt. Eindelijk zooveel maal
c e in c a begrepen is, zooveel maal moet 't
gewicht d in d. last i begrepen zijn; is bijv.
c a = 10 c e, dan zal 5 KG. in d aanwijzen,
dat i = 50 KG. is.
Brugge, d. hoofdstad der Belgische prov.
West-Vlaanderen, ligt 11 KM. v. d. kust der
Noordzee, op 51° 15' N. B. en 3 15 , 0. L. v. Greenw.,
gunstig voor handel en binnenvaart, wijl d.
stad met Brussel, Gent, Antwerpen en Ostende
door waterwegen verbonden en een kruispunt
v. spoorwegen is; 't getal inwoners bedraagt
bijna 50 000. d. Oorsprong v. Brugge is niet
bekend. Omstr. 't begin der 13e eeuw was
Brugge reeds bloeiend door handel en nijverheid, 't werd spoedig en bleef lang een der
machtigste steden v. Vlaanderen, een der
rijkste handelssteden v. Europa en een der
belangrijkste Hanzesteden. Margareta, dochter
v. graaf Boudewijn v. Vlaanderen, liet d. stad
in d. 13e eeuw aanmerkelijk vergrooten. In 1430
werd door Filips d. Goede daar d. ridderorde
v. 't Guldenvlies ingesteld. Tegen 't einde der
15e eeuw begint 't verval der stad, waartoe
d. weerspannigheid der burgers, die tijdens
d. opstand v. 1489 's Keizers zoon Maximiliaan
eenigen tijd gevangen hielden, aanleiding
d. handel v. Brugge werd toen grootendeels
verlegd naar Antwerpen en ook gedeeltelijk
naar Amsterdam. Gedurende d. 18e eeuw had
Brugge veel v. d. oorlog te lijden; 't viel in
1702 in handen der Franschen, in 1706 der
Bondgenooten, in 1708 weder v. d. Franschen,
die 't in 1709 weer verloren; 't kreeg in 1712
Engelsche bezetting, werd bij d. vrede te
Utrecht in 1713 a. Oostenrijk afgestaan, in
1745 door d. Franschen vermeesterd, die 't in
1718 weder voor d. Oostenrijksche troepen ont-
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ruimden. Brugge was een der laatste steden,
die zich in 1830 bij d. opstand v. Belgie aansloot.
Tegenwoordig is Brugge nog altijd een., der
voorn. steden v. Belgi6; er zijn vele fabrieken,
inzonderheid v. manufacturen, d. daar vervaardigde kant wordt zeer duur betaald. Onder
d. merkwaardigheden der stad behooren : zes
ruime marktpleinen; 't raadhuis, gebouwd in
d. Gothischen stijl en waarvan d. bouw omstr.
1380 begon; d. door graaf Boudewijn in d. 11e
eeuw, gestichte Domkerk; d. 110 M. hooge
klokketoren met 48 klokken; d. Onze-LieveVrouwe-kerk, die na d. Dom d. voorn. is, een
toren v. 140 M. hoogte heeft en d. prachtige
praalgraven v. Karel d. Stoute en zijn dochter
Maria bevat; 't Paleis v. Justitie, dat eertijds
't paleis der graven v. Vlaanderen was. Verder
is er een athenaeum, een kunstacademie, een
museum en een boekerij met veel handschriften.
Bruggemann (JOH. HEINR. THEOD.)„ geb.
in 1795 te Soest in Westfalen, was een verdienstelijk bevorderaar v. 't onderwijs in Pruisen. Hij was directeur v. 't gymnasium te
Diisseldorf en word in 1832 benoemd tot
regeeringsraad en lid v. 't schoolbestuur te
Ooblenz ; hij heeft in die betrekking veel toegebracht tot d. verbetering v. 't gymnasiaal
onderwijs en werd in 1837 door d. Pruis.
regeering naar Rome gezonden, om BUNSEN
bij d. onderhandelingen met d. H. Stoel als
raadsman ter zijde te staan. Na zijn terugkeer
arbeidde hij a. 't ministerie v. Eeredienst en
Onderwijs en hij overl. als lid v. 't Huis der
Heeren, 7 Mrt 1866. Hij schreef: „Observationes in Sophoclis Oedipum Tyr' (1823) en
„Observationes in Taciti Agricolam" (1824).
Briiggemann (FRIEDR. ADOLF), geb. 17
Apr. 1797 te Maagdenburg, werd assuradeur,
legde zich toe op d. wetenschappelijke studio
v. 't assurantiewezen en bevorderde zeer d.
oprichting, verbetering en uitbreiding der
brandwaarborgmaatschappijen in Pruisen en
Beieren. Hij genoot 't voile vertrouwen der
Pruis. regeering en had grooten invloed op
d. Pruis. Wet v. 1837 op d. verzekeringmaatschappijen. In 1845 vestigde hij zijn instellingen te Aken, dat o. a. aan zijn bemoeiingen
d. Polytechnische school te danken heeft.
Zijn verslagen en mededeelingen aangaande
't brandwaarborgwezen zijn in 17 dln bijeengebracht. Hij overl. als geheim Hofraad te
Aken, 10 Aug. 1878.
Bruggemans (ADRIANUS), geb. 13 Oct.
1763 te Rijswijk, arbeidde op een kantoor to
Dordrecht, waar hij 6 Oct. 1841 overl. Zijn
vrijen tijd besteedde hij a. 't schrijven v. bundels verhalen, zooals: „Lectuur voor zwaarmoedigen" (1816); „Keur v. verhalen" (2 dln,
1817); „Afwisselende lectuur" (1820); „Belangrijke verhalen" (1829) ; „Merkwaardige levensschetsen" (1830) en , Tafereelen uit 't menschelijk leven" (4 dln, 1835).
Brugger (FRIEDR.), geb. 13 Jan. 1815 te
Miinchen, werd onder d. leiding v. SCHWAN-.
THALER en door studien in Italie een voortreffelijk beeldhouwer. Kon. Lodewijk v. Beieren
moedigde hem zeer aan en droeg hem o. a. d.
vervaardiging v. bustes voor d.. „Rahmeshalle"
op. In brons werden gegoten zijn standbeeld
v. GLUCK to Miinchen, v. FUGGER to Augsburg,
v. d. BAVARIA voor d. „Siegesthor" en vele
andere. Hij beitelde : „Theseus"; „Oedipus en
Antigone"; „Daedalus en Icarus"; „Bacchus"
en meer beelden uit d. Gr. mythologie. Hij
overl. 9 Apr. 1870.
Brugghen (JUSTINUS JAC. LEON. V. DER),
geb. 6 Aug. 1804 te Nijmegen, studeerde in d.

BRU.

349

rechten to Leiden, en klom op tot president
der arrond.-rechtbank in zijn geboortestad.
Hij stichtte daar d. Christelijke normaalschool
voor onderwijzers en ijverde als redacteur v.
't „Nijmeegsch schoolblad" voor d. vrijheid v.
't Christelijk onderwijs. Hij werd door 't district Zutfen afgevaardigd naar d. Tweede
Kamer en trad in Juli 1856 op als minister
v. Justitie in 't kabinet, dat d. Wet op 't
Onderwijs zou wijzigen naar art. 194 der
Grondwet. Bij d. discussion over dit Wetsontwerp ijverde hij wel voor vrijheid v. Onderwijs, maar toonde hij zich eon beslist voorstander v. 't behoud der gemengde school.
In dozen geest kwam d. Wet v. '57 tot stand.
Een storm v. verontwaardiging der antirevolutionairen brak tegen hem los; hij trad
of in Mrt 1858 en overl. 2 Oct. 1863, versch.
rechtsgel. on staathuishoudk. schriften nalatende.
Brugman (JOHANNES) werd gob. op 't eind
v. d. 14e of in 't begin v. d.15e eeuw to Kempen,
niet ver v. Kleef, waar ook THOMAS a, KEMPIS
gob. werd. Hij leerde Latijn, werd minderbrooder in eon klooster der Observanten te
s. Omer on klorn daar op tot lector in d. godgeleerdheid. In 1445 verliet hij d. studiecel,
om als volksprediker op to treden. Hij doorreisde sedert onvermoeid Noord-Nederland,
overal matigheid, vrede en bekeering tot godzaligheid predikend. Zijn taal, plat in ooze
ooren klinkend, was juist berekend om indruk
op zijn hoorders to maken. d. Gebruikelijke
uitdrukking „Pluton als Brugman" bewijst
hoe zijn woord op d. gemoederen werkte. Hij
overl. ziek on afgemat in 't klooster der
Observanten to Nijmegen in 1473.
Brugmann (FRIEDR. KARL), gob. 15 Mrt
1849 to Wiesbaden, studeerde in d. letteren
to Halle, Leipzig en Bonn, leeraarde daarna
Sanskriet on vergelijkende taalstudie a. versch.
hoogescholen on werd in 1887 hoogl. in d.
Indo-Germaansche talon to Leipzig. Van zijn
talrijke taalk. schriften worden hier genoemd:
Morphologische Untersuchungen auf dem
Gebiet der indogermanischen Sprachen" (met
H. OSTHOFF, 4 din); ,Zum heutigen stand
der Sprachwissenschaft" (1885); „Griechische
Grammatik" (1885) en „Grundrisz der vergleichenden Grammatik der indogermanischen
Sprachen" (1886).
Brugmans (AsTorTrus), gob. to Hantum
in Friesland, 22 Oct. 1732, overl. to Groningen,
27 Apr. 1789, was d. zoon v. Pybo Brugmans,
predikant to Hantum, wiens vader, afkomstig
uit d. Palts, door d. oorlog vandaar verdreven, zich to Harlingen had neergezet. Reeds
op zijn veertiende jaar was BRUGMANS in staat
d. lessen v. KOnig, hoogl. a. 't Athenaeum te
Franeker, in d. wijsbegeerte to volgen. Twee
jaar later verdedigde hij zijn specimen „De
essentiarum idearumque absoluta necessitate,
earumque origin° ex intellectu divino" on in
1749 werd hij bevorderd tot doctor in d. wijsbegeerte on meester der vrije kunsten, na d.
verdediging zijner dissertatie „De Phaenomonis". Bij d. twist tuss. Maupertuis on Konig,
dien BRUGMANS in 1750 naar 's Gravenhage
gevolgd was, verscheen v. hem eon verhangetiteld „Proeven over d. ware grondwetten der beweging en rust". In 1752, tot
hoogl. in d. wijsbegeerte to Franeker aangesteld als opvolger v. CAMPER, aanvaardde hij
doze betrekking met eon redevoering „De
sensu communi matheseos et philosophiae
matre". In 1766 werd hij hoogl. in d. wijsbegeerte en wiskunde to Groningen. Zijn voorn.
werken, behalve d. genoemde, zijn : „Sche-
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diasma, quo demonstratur corpora perfecto
dura cum principio continuitatis non consistore"; „Tentamina philosophica de materia
magnetica, ejusque actione in ferrum et magnetem"; „Specimen mechanicae veterum per
mechanicam recentiorem plenius expositae";
„de Theoria Newtoniana circa refractionem
radiorum solarium"; voorts versch. opstellen
in d. „Vaderlandsche letteroefeningen" over
't magnetisme, die hij met andere onuitgeg.
verhandelingen in eon work, dat in 1777 to
Leiden verscheen, vereenigd heeft. Van dit
work en ook v. zijn „Tentamina philosophica",
boven vermeld, is door Eschenbach, hoogl.
to Leipzig, eon Hoogd. vertaling uitgegeven.
BRUGMANS onderscheidde zich door eon scherp
oordeel en eon uitgebreide kennis v. al wat
d. wijsbegeerte betrof.
Brugmans (SEBALD JUSTINUS), zoon V. d.
voorg., werd to Franeker, 24 Mrt 1763, gob. en
al vroeg tot d. mathematische, wijsgeerige
en geneesk. wetenschappen opgeleid. In 1781
werd hij tot meester der vrije kunsten en doctor
in d. wijsbegeerte bevorderd met eon verhandoling ,Lithologia Groningana", naar 't systema
v. Wallerius, en behaalde hij eon prijs bij d.
academie to Dijon met eon verhandeling „Over
schadelijke en vergiftige planten in d. weiden".
In 1782 verwierf hij eon prijs bij d. academie
to Bordeaux voor eon vertoog Over d. kenmerken v. 't ophouden v. d. groei der boomen".
In 1785 won hij d. prijs, door d. Berlijnsche
academie uitgeloofd voor eon verhand. over
d. Dolik. In dat zelfde jaar werd hij doctor
in d. geneeskunde op eon dissertate „de
Puogenia", meest gebouwd op eigen on nieuwe
proefnemingen. Reeds kort daarna werd hij
naar Franeker tot hoogl. in d. wijsbegeerte
beroepen als opvolger v. J. H. van Swinden,
die naar Amsterdam vertrokken was, maar
reeds in 1786 werd hij naar Leiden beroepen,
waar hij ook d. lessen in d. botanie op zich
nam. Hij aanvaardde daar zijn ambt met eon
redevoering „de accuratiori plantarum indigenarum notitia maxime commendabili".
Tevens fungeerde hij daar als hoogl. in d.
nat. historie. Zijn kabinet v. Vergelijkende
Ontleedkunde, grootendeels door hem zelf
samengesteld, word later 't eigendom der
Leidsche academie. In 1795 werd hij hoogl. in
d. scheikunde. Wegens zijn bijzondere ervaring
in d. militaire geneeskunde werd hij in 1794
door d. Staten v. Holland geraadpleegd over
d. maatregelen, die ten aanzien der zieken en
gekwetsten in 't Engelsch-Hannoversche leger,
dat door Holland terwtrok, te nemen waren
on na d. Omwenteling v. 1795 benoemd tot ontwerper v. eon plan v. organisatie voor d. dienst
der gezondheid; zijn plan daartoe werd in
allen deele goedgekeurd en hij zelf met d.
uitvoering belast. Hiervan kweet hij zich zoo,
dat d. Franschen zijn arbeid hoogelijk roemden; en 't leger had daaraan eon centraal pharmaceutisch on chemisch laboratorium in Den
Haag to danken. Onder koning Lodewijk beef
doze instelling bestaan on BRUGMANS werd
nu staatsraad en directeur-generaal. Napoleon,
die Brugmans' verdiensten waardeerde, benoernde hem tot inspecteur-generaal v. d.
dienst der gezondheid. Tevens stelde d. Keizer
hem aan tot rector v. d. academie te Leiden;
BRUGMANS wist voor d. academie, aan welker
hoofd hij stood, voordeelen to verkrijgen en
to behouden, waaraan in dien tijd nergens
elders te denken viol. Zij behield al hare
eigendommen; hare schulden worden door 't
Gouvernement beta ald en zij kreeg eon jaarlijksche dotatie v. 100 000 fens. Inwendig bestuurde
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hij d. academie met krachtige hand; hij deed
voor d. gesupprimeerde universiteiten, wat
hij kon, en bleef onder d. onaangenaamheden,
die sommiger onverstand, eigenbelang of beleedigde eigenliefde hem kostten, en onder
zijn veelvuldige werkzaamheden, standvastig
en doorgaans opgeruimd. Koning Willem I
plaatste hem in 1813 weder a. 't hoofd v. d.
militairen gezondheidsdienst, hij moest dien
in d. Zuidelijke gewesten organiseeren en
ontving d. rang terug v. inspecteur-generaal,
waarbij een weinig later ook 't opzicht gevoegd werd over dienzelfden dienst voor d.
marine en kolonien. Na d. slag bij Waterloo
in 1815 bewaarde hij door zijn werkzaamheid, geestkracht en bekwaamheid Brussel en
wellicht 't geheele land tegen een epidemie;
want Brussel was midden in d. zomer vol
gekwetste Nederlanders, Engelschen, Pruisen
en Franschen, ten getale v. 20 000; doch Brugmans was overal zelf bij en zette daardoor
zijn doeltreffenden voorschriften klem bij,
zoodat allen v. 't noodige binnen zeer korten
tijd werden voorzien en bij velen een spoedige
genezing intrad; gedurende 20 jaar v. zijn
bestuur was 't hem gelukt, d. hospitalen vrij
te houden v. besmettelijke ziekten en v. d.
zoogen. hospitaal-koortsen. Over dit onderwerp
had hij zijn gedachten in 't bijzonder laten
gaan. Ook als hoofd der commissie tot d.
Pharmacopaea Batava, in 1804, en later v. d.
Pharmacopaea Belgica bewees hij uitstekende diensten. Van 't eerste work gaf hij
verslag in d. „Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in 't koninkrijk Holland",
door J. Meerman bezorgd. Naderhand stond
hij made a. 't hoofd der commissie tot verbetering v. d. vee-artsenijkunde en deed hij
in die betrekking a. 't leger groote diensten.
In 1815 werd BRUGMANS door d. Koning naar
Parijs gezonden om 't kabinet v. nat. historie
v. Willem V, dat d. Franschen in 1795 weggevoerd hadden, terug to halen en hij kweet
zich met zooveel beleid en kracht v. daze
taak, dat het niet verminderd, maar veeleer
verbeterd, terugkwam, en nu, door hem zelf
gerangschikt, een der sieraden v. Leidens
academie is. Terwijl hij nog bezig was aan
't rangschikken der mineralen, overviel hem
plotseling d. dood op 22 Juni 1819.
Brugmans (PIBO ANTONIUS), geb. 26 Juli
1769 te Groningen, een broader v. d. voorg.,
studeerde daar en to Leiden in d. rechten,
werd advocaat v. d. 0.4.-Comp. to Amsterdam
en bleef in d. hoofdstad, na d. ondergang der
Compagnie, 30 jaar als advocaat werkzaam
met bijzonder talent en algemeene waardeering. In 1813 had hij d. mood 't lidmaatschap
v. 't Voorloopig bewind to Amsterdam te
aanvaarden en bevorderde hij d. afschudding
der Fransche heerschappij met kracht on
beleid. d. Koning benoemde hem in 1823 tot
lid v. 't Amortisatie-syndicaat on dit verhinderde hem zitting to nemen in de Tweed°
Kamer, waartoe hij tweemaal gekozen werd.
In 1840 werd hij tot lid v. d. Raad v. State
benoemd en v. 1841 tot '48 was hij lid der
Eerste Kamer. Hij over;. 2 Mei 1851. Hoewel
hij weinig in druk heeft gegeven, was hij een
beoefenaar der geschied- on oudheidkunde,
werkzaam lid v. een aantal geleerde genootschappen en een warm voorstander en bevorderaar v. 't Lager Onderwijs.
Etrugsch (HEINRICH KARL). geb. 18 Febr.
1827 to Berlijn, vestigde reeds vroeg d. opmerkzaamheid op zich door zijn verhandelingen over Egyptische taal- en letterkunde,
zoodat hij door voorspraak v. A. v. HUMBOLDT
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. op kosten v. d. Koning v. Pruisen te Berlijn
studeerde, d. voorn. oudheidk. musea v. Europa
(ook dat te Leiden) bezocht en in 1853 zijn
eerste wetensch. reis naar Egypte deed. Hij
deed later nog twee zulke reizen en v. 1860
t. '62 een met 't , Pruis. gezantschap naar
Perzie, was v. 1868 t. '70 hoogl. to Gatingen,
maar nam toen 't beroep v. d. Khedive v.
Egypte aan, om zich a. 't hoofd to stellen
der „Ecole d'Egyptologie" to KaIro. d. Vruchten
zijner onderzoekingen legde hij in een groot
aantal werken neder, waarvan hier slechts
d. volgende vermeld kunnen worden: „Reiseberichten aus Aegypten" (1855); „Monuments
d. l'Egypte" (1857, een prachtwerk); „Hieroglyphisch-demotisch WOrterbuch" (1867—'69);
„l'Ecole et les monuments egyptiens" (1875);
ypte" gOographique de Pancienne
Eg
Egypte"
(1880); „Histoire d'Egypte" (2e dr.1875)•
„Thesaurus inscriptionum aegypticarum" (4
dln, 1884) en „Religion u. Mythologie der
Aegypter" (1885).
Brugsma (BAREND), geb. 16 Sept. 1797 te
Groningen, was eerst hoofd eener openb.
school, later directeur v. 's Rijks kweekschool
v. onderw. en schoolopziener to Groningen,
waar hij 8 Sept. 1868 over;. Hij schreef versch.
opvoedk. werken, waarvan d. voorn. zijn:
,Kort overzicht der leer v. d. opvoeding en,
;'t onderwijs" (7e dr. 1863); „Opvoed- en onderwijskunde; opmerkingen op een reis door
Pruisen on Frankrijk" (1839); „Opmerkingen
over onderwijs en tucht" (2 stn, 1846), beneyens schoolboeken en opstellen in paedag.
tijdschriften.
Briihl (HEINRICH., graaf v.), geb. 13 Aug.
1700 op 't voorvaderlijk kasteel in Thuringen
bij Erfiirt, kwam a. 't Hof v. Augustus II,
keurvorst v. Saksen on koning v. Polen, won
diens gunst en nog meer 't vertrouwen v.
diens opvolger Augustus III, zoodat hij diens
eerste minister word, met .dgeheele leiding
v. Buitenl. Zaken en Oorlog belast. Zijn onbeperkte macht is echter noch Polen noch Saksen
tot zegen geweest, want hij was een dubbelhartig man die alles geoorloofd achtte, wat
zijn verheffing, rijkdom en invloed bij zijn
Koning verhoogde. Hij heulde met keizer
Karel VI ten nadeele v. Saksen, verwijderde
d. Koning v. d. Koningin en Troonopvolger,
wikkelde Saksen in d. Zevenjarigen oorlog
en was door zijn verkeerde maatregelen oorzaak, dat alle rampen v. dozen strijd op
Saksen neerkwamen. Om d. oorlogskosten to
dekken, ontwrong hij langs onrechtvaardige
wegen 8 millioen thaler 's jaars belasting a.
d. Saksers in plaats v. 6 millioen, terwijl d.
staatsschuld v. 20 millioen tot 40 millioen
thaler klom. Wel verfraaide hij Dresden met
schoone paleizen (o. a. met 't paleis, dat zijn
naam draagt), maar ten koste v. d. uitgeputte
onderdanen, terwijl hij zich en d. Koning met
bovenmatige weelde omringde. Toen in d.
Zevenj. oorlog Frederik II v. Pruisen geheel
Saksen bezette, vluchtte hij met zijn meester
naar Polen; beiden keerden bij d. vrede to
Hubertsburg naar Dresden terug, maar ook
beiden stierven nog in 't zelfde jaar; VON
BRUHL op 28 Oct. 1763.
Bruhl (FRIEDR. ALOYSIUS, graaf v.), zoon
v. d. voorg., to Dresden 31 Juli 1739 geb.,
werd door zijn moeder met verstandige zorg
opgevoed on studeerde to Leipzig on to Leiden.
Hij werd in alle opzichten een voortreffelijk
man; schoon v. lichaamsbouw on groot v.
spierkracht, overtrof hij iedereen in 't zwemmen, springen, schermen en worstelen; hij
sprak d. meeste Europeesche talon, bespeelde
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good, was eon grondigmathematicus en ervaren
in d. geschutgieterij (hij had eon geheel jaar
onder vreemden naam in d. gieterij to Augsburg gewerkt) en nam iedereen in door zijn
wellevende manieren. Hij leefde ambteloos op
zijn landgoed PfOften. Een zijner grootste genoegens was 't schouwtooneel; hij had eon
schouwburg op zijn slot, waarvoor hij zelf d.
decoration schilderde en waar hij met zijn
vrienden stukken, door hem geschreven, voorstelde. Doze verschenen onder d. titel „Theatralische Belustigungen" (5 din, Dresden,
1785—'90); eenige ervan, zooals „Die Brandschatzung", bleven eenigen tijd op 't tooneel;
zij zijn vol v. edit komische momenten. Von
Bruhl overl. to Berlijn 30 Jan. 1793.
13riiiil (KARL BERNH.), geb. 5 Mei 1829 to
Praag, word in 1857 hoogi. in d. dierkunde
en vergelijkende ontleedkunde to Krakau, in
1860 to Pest en in 1861 to Weenen, waar hij
in 1863 't ZoOtomisch Instituut stichtte. Hij
schreef o. a. „Anfangsgriinde der vergleichenden Anatomie" (1847); „Beitrage zur Anatomie
der Haussaugethiere" (1850); „Osteologisches
aus dem Pariser Pflanzengarten" (1856) on
„Zootomie fur Lernende" (1876—'84). d. Schoone
of beeldingen in doze werken zijn meest door
zelf geteekend on gegraveerd.
13riihns (KARL CHRISTIAN), geb. 22 Nov.
1830 to Pion in Holstein, legde zich v. der
jeugd af aan toe op wis-, sterre- en werktuigkunde. In 1851 to Berlijn bij eon werktuigkundige in dienst getreden, werd hij om
zijn buitengew. aanleg opgemerkt door ENCKE,
die hem eon aanstelling bezorgde a. 't observatorium to Berlijn, waarvan hij directeur
was. Nu had BRt1HNS d. voet in d. stijgbeugel
on reeds in 1860 werd hij hoogi. en directeur
v. d. sterrewacht to Leipzig. Hier ontdekte
hij versch. kometen, berekende hij d. banen
v. versch. hemellichamen on gaf hij belangrijke geschriften in 't licht, o. a, „Die astronomische strahlenbrechung" (1861); „Neues
logarithm.-trigonometr. Handbuch" (1870) on
uitmuntende logarithmentafelen.
Druid (Fr. fiancee, Eng. bride) heat d. aanstaande vrouw on bruidegom (Eng. bridegroom)
d. aanstaande man v. 't oogenblik af, dat zij
bij d. burgerlijken stand als ondertrouwd zijn
ingeschreven („ter aanteekening zijn geweest''),
totdat 't huwelijk wordt voltrokken. d. Feestelijkheden, waarmede doze voltrekking vergezeld gaat, heat d. bruiloft (Fr. les notes,
Hoogd. flochzeit, Eng. wedding).
Bruikleen is 't ten gebruike geven v.
eon zaak a. eon ander om niet (in tegenstelling
met 't verhuren of leenen tegen zeker loon).
Wie iets in bruikleen ontvangt, krijgt daardoor niet d. eigendom der zaak en ook in d.
strengen zin des woords niet 't bezit; hij
bezit d. zaak voor on namens d. uitleener;
hij heeft alleen 't recht gedurende d. overeengekomen tijd of gedurende d. voor 't gebruik noodigen tijd d. zaak to hebben en
daarvan 't gebruik to hebben, zooals dit bij
d. uitleening bepaald is, of 't gebruik er van
to hebben, waarvoor d. zaak vatbaar is,
zonder dat doze daardoor in hoedanigheid
vermindert. Schade of verlies, die door overmacht en niet door schuld v. d. in gebruiknemer ontstaat, behoeft in d. regal, tenzij in
d. overeenkomst daaromtrent anders bepaald
is, door dozen niet vergoed to worden. Is er
goon tijd v. d. teruggave bepaald of bestaat
er eon dringende, onvoorziene reden tot d.
teruggave, dan kan d. rechter op d. vordering
v. d. uitleener doze teruggave bevelen.

351

BRIT.

Bruiloft (d. Parijsche Blood-), ook Bartholomeusnacht (Massacre de la Saint Barthelemy)
genoemd, hoot eon vreeselijke gebeurtenis, 't
gevolg v. politieke tweespalt on geloofshaat.
Men bedoelt er nl. made d. algemeenen moord
der Protestanten of Hugenoten in Frankrijk,
in d. nacht v. 23 op 24 Aug. 1572, bij gelegenheid v. 't huwelijk v. Hendrik v. Bourbon,
koning v. Navarra, met Margareta v. Valois,
zuster v. Karel IX, koning v. Frankrijk. Aanleidingen tot dit ontzettend bedrijf waren d.
godsdiensttwisten in Frankrijk, d. vijandelijke
stelling, die d. Hugenoten en d. Ligue tegenover
elk. hadden, on d. begeerte, zich door eon algemeenen moord v. d. macht der Hugenoten, a.
wier hoofd Coligny stood, to ontslaan, door
d. partij der Guises bij Catharina de Medicis
aangekweekt, die als voogdes v. haar minderjarigen zoon Karel IX regeerde. Hoofddrijvers
waren verder d. beide brooders des Konings,
d. hertog v. Anjou en d. graaf v. Angouleme,
d. hertog v. Nevers, d. maarschalk Tavannes
en d. hertog v. Guise. Coligny was eon der
eerste slachtoffers. Nevens hem warden Teligny, Berni, Clermont, Lavardie, De la Force
en nog eon aantal aanzienlijke en bekwame
mannen vermoord; 't geheele getal der omgebrachten in Parijs en d. voorsteden zal 10 000'
bedragen hebben. Ook tot andere steden on
provinci6n strekte zich, op koninklijk bevel,
daze moord uit. In Orleans, Meaux, Angers,
Trojes, Bourg, Rouen, Bordeaux, Toulouse,
Valence en Lyon warden d. straten met burgerbloed gedrenkt. 't Getal der vermoorden
in geheel Frankrijk beliep, volgens Sully,
ongeveer 70 000. d. Slachting ging gepaard met
groote onmenschelijkheid. Van Karel IX wordt
verhaald, dat hij zelf uit eon venster v. 't
Louvre op d. vluchtende Hugenoten geschoten
heeft. Tavannes moedigde d. moordenaars aan
met 't geroep van „Laat ader! Dit is in Augustus even heilzaam als in Mei !" d. Goudsmid
Cruce toonde zijn van blood druipende amen
en beroemde zich daarmede meer dan 400
Hugenoten gedood to hebben.
Bijzonderheden over dozen moord vindt men
in 't „Discours du roi Henri III a un personage d'honneur et de qualite des causes et
motifs de la Saint Barthelemy"; „Casp. Collini
Castellonii, magni quondam Franciae Amiralli
vita" (1575) ; „le Stratageme, ou la ruse de
Charles IX, roi de France, contre les Huguenots, rebelles a Dieu et a lui, Ocrit par C.
Capi-Lupi" (1574) on G. Brizard „Du massacre
de la St. Barthelemi, avec les preuves et
developpements" (Paris, 1798).
Bruin is eon kleur, die niet tot d. hoofdkleuren behoort on niet in d. prismatische
kleuren voorkomt, maar door menging v.
gaol of oranje of rood met zwart ontstaat.
Al naarmate eon dozer meer intensief of
overwegend is, ontstaan d. nuances, die men
roodbruin, geelbruin, lichtbruin, donkerbruin,
havannah-, kastanje-, kaneel-, chocolade- on
koffiebruin noemt. Een schoone bruine sapverf is d. sepia, die uit eon blaas v. d. inktvisch
verkregen wordt. Verder verkrijgt men bruine
verven door wol, suiker of gom to verkolen,
uit d. schors v. d. kastanjeboom, d. groenen
bolster v. d. walnoot, uit koffie, root, tabak
on uit alle bout, dat looistof bevat, uit d.
vermenging v. oker en zwartsel en langs
chemischen weg. Zie over d. bereiding en
aanwending v. 't bruin 't art. verven.
Bruin (JOHANNES DE), 25 Aug. 1620 to Gorinchem geb., studeerde to Leiden on to Utrecht
in d. wijsbegeerte, wis- en natuurkunde en
word to Utrecht hoogi. in d. wis- en natuur-
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kun e, maar hield er ook lezingen over d.
ontleedkunde en over GROTIUS' „Recht v. oorlog en vrede". Hij schreef in 't Latijn over
„d. Voedende kracht"; ,d. Zwaarte en lichtheid der lichamen"; „d. Natuurlijke kennis
v. God"; „d. Oorzaken en oorsprong v. 't
licht" en een „Verdediging der wijsbegeerte
V. Descartes". Hij overl. 23 Oct. 1675.
Bruin (cLAAs), geb. 20 Febr. 1671 te Amsterdam, was d. zoon v. een Doopsgezind
leeraar en trad meermalen op, om zijn vader
to vervangen, doch gevoelde geen roeping
voor d. predikdienst, maar meer voor d. beoefening der dichtkunst. Hij won zijn brood
als boekhouder op een kantoor en gebruikte
zijn vrijen tijd tot 't vervaardigen v. dichten tooneelstukken, die door zijn tijdgenooten
met bijval werden ontvangen, maar in ons
oog d. oorspronkelijkheid, winding, vrijheid
en verheffing v. ware poezie missen. Eenige
zijner werken zijn : „d. Grondlegging der Roomsche vrijheid" (1713), later meermalen herdrukt
onder d. titel „Luc. Jun. Brutus, grondlegger
der Roomsche vrijheid" (treursp.); „David en
Jonathan", in 1737 herdrukt onder d. titel
„Spiegel v. edelmoedige vriendschap"; „Aerflout en Adolf v. Gelder" (2e dr. 1736); „d.
Dood v. Willem I, prins v. Oranje" (1721);
„d. Grootmoedigheid v. Epaminondas"; „Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arcadia"; „NoordHollandsche Arcadia"; ,Zededichten" (4e dr.
1741); „Bijbelsche tooneelpoezie" en „'t Leven
v. d. apostel Paulus" (3e dr. 1743). BRUIN overl
20 Dec. 1731.
Bruin (wILLEM), geb. 29 Apr. 1759 in 't
Noord-Holl. dorp De Rijp en daar opgevoed
in 't Doopsgez. weeshuis, werd tot 't molenmaken bestemd en voldeed in dat werk naar
wensch, maar toonde zooveel aanleg voor d.
studie en zulk een volharding en opoffering
tot vermeerdering v. zijn kennis, dat hij met
goedkeuring der Regenten door d. leeraar
P. HARTMAN tot d. predikdienst werd opgeleid.
Snel verwierf hij een standplaats en in 1789
werd hij te Westzaan beroepen, waar hij 22
Oct. 1826 overl. Van zijn talrijke geschriften
zijn vermeldenswaardig: „'t Lot der menschen
na hun dood" (1793); „Gemeenzame beschouwingen over d. godsdienst voor ongeoefenden"
(1795); „Proeve over d. wijsheid v. God in d.
Evangelische bedeeling" (1800); een zedek.
roman in brieven en twee bekroonde wijsgeerige verhandelingen in d. werken v. Tey.
lers genootschap.
Bruin (SERVAAS DE), geb. 11 Febr. 1821 te
Schoonhove_i, schreef een groot aantal werken, waironder behalve woordenboeken en
leerooeken voor d. nieuwere talen behooren:
„Groot° lotgevallen eener kleine familie"
(1846); „Een voogd en twee pupillen" (1847);
„Histor.-geogr. woordenboek" (1862); 't blijspel
,List. v. vrouwen" (1865); „Onze vriend uit
Friesland" (1868); 't blijsp. „d. Huwelijksadvertentie" (1868); „d. Notarisklerk" (2e dr. 1871);
„Geldwinnen zonder werken" (1871) en „Geen
schoondochter, of zij moet v. adel zijn" (1871).
Bruineeren heet 't bedekken v. ijzeren
voorwerpen met een dunne laag ijzeroxyde
door bijtmiddelen. 't Pool der werking is 't
roesten te voorkomen door op daze wijze d.
dampkringslucht af to sluiten en ook, bijv.
bij geweerloopen, 't glinsteren weg to nemen.
't Geschiedt door d. oppervlakte met een
oplossing v. antimoniumchloride of v. chloorzink to bestrijken, na een paar dagen d. ontstane bruin° korst met water weg te spoelen
an d. oppervlakte daarna met een bruineerstaal to polijsten of met was of vernis te
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bestriiken. Een herhaald aanwenden v. zwak
salpeterzuur (een deel salpeterzuur op 100
deelen water) is ook geschikt om een laagje
duurzaam oxyde te doen ontstaan.
Bruining (HERM. ADR.), geb. 15 Nov. 1738
te Rotterdam, studeerde te Utrecht in d. godgeleerdheid en werd predikant, laatstelijk to
Vere, waar hij 17 Jan. 1811 ()Tea Hij was
een welsprekend kanselredenaar en gelukkig
beoefenaar der letteren en poezie. Vanwege
Zeeland werd hij lid der commissie tot 't
bijeenbrengen v. d. bundel „Evangelische gezangen", waarin zes door hem vervaardigde
liederen zijn opgenomen. Hij schreef „Taalen dichtk. bijdragen" (1758—'62); „Proeve v.
Bijbel- en mengelpoezie" (1792) benevens leerredenen en verhandelingen in d. werken v.
geleerde genootschappen.
Bruining (GERBRAND), geb. 28 Juli 1764
to Gorredijk, studeerde te Franeker in d. godgeleerdheid, maar werd rector to Joure en
later praeceptor te Harlingen. Hij nam ijverig
deel a. d. beweging der Patriotten in 1787,
streed als kapitein der artillerie tegen d.
Pruisen, die d. Stadhouder kwamen herstellen, en week, toen d. oranjegezinden 't wonnen, met veel Patriotten uit naar s. Omer.
In 1789 kon hij terugkeeren. Hij zette toen to
Amsterdam zijn theologische studien voort
bij d. Remonstrantsche broederschap en werd
predikant te Bleiswijk, Berkel, Nieuwkoop en
Zevenhoven. Hij vestigde zich in 1811 to
Leiden, werd er in 1817 bibliothecaris der
biblioth. v. Thysius en overl. in 1833. Hij heeft
veel en over velerlei geschreven en daaronder werken, die blijken v. groote belezenheid
geven en v. blijvende waarde zijn; hier
worden slechts vermeld: „d. Geschiedenis der
oude godsdienstleer" (1802); „Ontwerp v. een
volledige geschied. der oude Oostersche wereld" (1807); „Nederduitsche synoniemen" (2 dln,
1820); „Algemeen aardrijkskundig woordenbook" (4 dln, 1821); en Weilands Nederd. taalkundig woordenboek v. d. letter 0 tot a. 't
einde.
Bruinisse is een gemeente met 2000 inw.
in d. prov. Zeeland, op 't ail. Duiveland, 12
KM. t. 0. v. Zieriksee, ter plaatse, waar d.
Zijpe in d. Krammer uitmondt.
Bruin.kool (Ligniet) heet een fossiele
brandstof v. latere vorming dan d. steenkool,
waarvan d. eerste zich onderscheidt door
't voorkomen in diluvium en 't zijn v. plantaardigen oorsprong, wat blijkt uit d. vorm en
d. duidelijke afdrukselen v. bladeren, takken
on vruchten. Bij geen soort is d. plantaardige
structuur in hare geheele volkomenheid zoo
bewaard gebleven als bij 't bitumineuse hout.
't Verkeert in d. eersten graad v. vervorming;
uit daze zelfstandigheid is d. geschiedenis der
overige soorten 't zekerst af te leiden. Behalve
dit bout behooren ook tot d. bruinkool, die
aardachtig v. breuk on donkerbruin v. kleur
is, d. moerkolen, uit moerasplanten ontstaan,
d. papier- en d. aardkolen. d. Waarde der
bruinkolen hangt af v. 't gehalte a. brandbare
stof, dat dikwijls 90 pct, doch ook wel slechts
40 pct bedraagt; d. aardachtige bestanddeelen
blijven in d. asch achter. Naarmate in d. bruinkolen meer of min bitumen is, branden zij
met of zonder vlam, doch verspreiden zij ook
naar die mate bij 't verbranden meer of
minder onaangenamen geur. Steeds wordt
't gebruik v. bruinkool algemeener; in veel
fabrieken worden ze thans aangewend, waartoe vooral d. lage prijs en d. gemakkelijkheid
v. winning veel bijdraagt. Plastische thon
(pottebakkersklei) gaat veelal in lagen met
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bruinkool gepaard. Deze thon behoort tot d.
delfstoffen, die voor d. maatschappij bijzonder nuttig zijn, want zij dient ter bereiding
v. gewone pottebakkers-waren, smeltkroezen
-43n ook tot fijnere waren, zooals faience en
tabakspijpen.
Bruinsma (JOSEPHUS JOANNES), geb. 6 Oct.
1805 te Leeuwarden, bestudeerde d. artsenijbereidkunde, plant- en delfstofkunde, vertoefde
tot zijn meerdere bek warning twee jaar te
Hamburg en vestigde zich in 1830 als apotheker te Leeuwarden. Hij bleef zich in zijn
werkkring ijverig op d. kruidkunde toeleggen,
schreef daarover hooggewaardeerde werken
en werd lid v. een aantal binnen- en buitenl.
geleerde genootschappen, v. versch. colleges
v. bestuur, in 1851 raadslid en in 1866 wethouder zijner geboortestad. Zijn hoofdwerk is
d. „Flora Frisica; naamlijst en kenmerken
der zichtbaar-bloeiende planten in Friesland"
(1840). Verder schreef hij : „Nasporingen over
d. verbreiding der in Nederl. gekweekte granen" (in 't Tijdschrift v. Nijverheid, 1840);
,,Iets over 't gebruik der kool bij enkelv.
galvanische toestellen" (met E. BLOEMBERGEN,
1841); Over d. Tabak"; Over 't doen v. geregelde natuurk. waarnemingen" en (in d.
Frieschen volks-almanak) „De Fluessen" en
„'t Roode Klif".
Bruinspaath is
een delfstof, die in
schoone kristallen gevonden wordt in d.
ertsen v. Pi6mont, 't Ertsgebergte, 't Schwarzwald en in Mexico. Deze kristallen hebben d.
vorm v. rhomboeders en zijn isomorph met
kristallen v. kalkspaath. Bruinspaath is een
-5 tot 20 pct. ijzer bevattende dolomiet ; d. samenstelling ervan is (C a, M g, F e) C 0 3 . Dikwijls
vindt men er ook een weinig manganocarbonaat in. d. Kleur is geelbruin en 't s. gew.
2,9 a 3,1.
Bruinsteen, Zie Mangaan.
Bruinvis (CORNELIS WILLEM), geb. 26 Juni
1829 te Alkmaar, werd daar apotheker, was
v. 1859 t. '65 lector a. d. Alkmaarsche Geneesk.
school, sedert 1865 lid v. d. Geneesk. raad v.
N.-Holland en sedert 1874 lid v. d. gemeenteraad te Alkmaar. Hij was daarenboven eon.
werkzaam beoefenaar v. geschied- en oudheidkunde en heeft behalve een groot aantal artikelen in tijdschriften en dagbladen geschreven:
„Inventaris v. 't archief te Schagen"; „Alkmaar
in 1560; een volksvoorlezing" en „Bijschriften
op gezichten op Alkmaar".
Bruinvisch (Delphinus phocaena, L.) heet
een zoogdier, dat tot 't geslacht der Dolfijnen
in d. orde der Walvisschen (cetace6n) behoort.
Hij wordt slechts 16 dM. lang, heeft een
stompen kop zonder verlengden snuit en boven
en beneden in d. kaken 21 a 25 saamgedrukte,
scherpe tanden. Op d. rug is hij zwart, a. d.
buik wit; d. huid is zeer glad. Hij heeft drie
vinnen, waarvan die op d. rug halvemaansgewijs naar achteren omgebogen is. d. Bruinvisch is d. dolfijn, die a. onze kusten en in
d. Oostzee 't meest voorkomt; hij bewoont
.00k d. IJszee bij Groenland, d. Middell. zee
en d. Atlant. oceaan tot a. d. heeten aardgordel. In 't Fransch heet hij Marsouin en
Souffleur; in 't Hoogd. Meerschwein; in 't
Deensch Marswin. d. Noren noemen hem
Tummeler (tuimelaar; ook bij ons wordt hij
zoo genoemd) en Brunskop; d. IJslanders
Suinhual en d. Engelschen Sea-pork of Porpesse.
Onze matrozen heeten een troop bruinvisschen
meestal „d. Boer met zijn varkens".
Men ziet d. bruinvisschen veel in 't Kanaal,
waar zij, voornamelijk vOOr een storm, uit d.
golven opduiken. Zij volgen dikwijls d. schepen
II.
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in zee, ter wig zij 't lijf maanvormig naar'
onder buigen en met d. staart slaan, zoodal
't schijnt, dat zij buitelen. Men vischt ze a
d. kust v. IJsland om 't spek, waarvan men
traan kookt. d. Kop wordt door d. inboorlingen
gezouten en als een lekkere spijs gegeten. d.
Franschen op Terre-neuve (New-Found-land)
maakten er worst van. Vergel. Lacepede „Hist,
nat. des CetacOs" (1804) en Cuvier „Rapport
fait it la classe des Sciences math. et phys.,
sur divers caaces" (Ann. du Museum, 1812).
13ruinwier (Fucoideae) is een onderafdeeling der Wieren (Algae), een zeegewas,
weiks meest vastzittend loof olijfgroen of
bruin, zelden roodachtig is, uit een stevige
kraakbeen- of leerachtige massa bestaat en
in zijn vorm niet zelden met d. stengel- en
bladdragende hoogere planten overeenkomt.
d. Sporen zijn zeer groot, zwart en vervat in
zaaddoosvormige, alleenstaande of op elk. gehoopte, kiemhuisjes. d. Bruinwieren zijn in
grooten getale langs alle kusten, doch in
vergelijking met d. Purperwieren meer langs
die der koude gewesten verbreid, vooral langs
steenachtige oevers en ondiepten en zijn door
middel eener wortelachtige uitbreiding v. 't
onderste deel v. 't loof vastgehecht. Dikwerl
bereiken zij een aanmerkelijke lengte; zoo
heeft men o. a. a. d. kusten v. Z.-Amerika,
bij kaap Hoorn, een Blaaswier (Macrocystis
pyrifera Ag.) v. 170 a 330 M. gevonden. Als
voedsel en schuilplaats voor vele zeedieren
on wegens 't veelvoudig gebruik, dat d. mensch
ervan maakt, zijn d. Bruinwieren belangrijk;
vele zijn eetbaar, omdat hunne dikwandige
cellen uit plantengelei bestaan. Wegens hun
gehalte a. natriumcarbonaat werden zij reeds
in hooge oudheid tot 't bereiden v. daze stof
gebezigd, hoewel dit, nu men betere wijzen
v. soda-bereiding kent, minder geschiedt. Daarentegen wordt thans uit hunne asch, d. kelp,
Iodium gewonnen.
Bruispoeder (pulvis aerophorus), ook poeder v. Seidlitz geheeten, is een mengsel v.
natriumbicarbonaat met wijnsteenzuur. Wordt
hier water bijgevoegd, dan wordt 't koolzuur
onder stark opbruisen vrij on 't is dan een zeer
geschikt middel om koolzuur in d. maag te
brengen. 't Is niet raadzaam dit huismiddel
in een flesch to bewaren, omdat 't gretig
vocht tot zich trekt, dan koolzuur ontwikkelt,
waardoor d. flesch springt; 't wordt daarom
in een kartonnen doos bewaard. Nog beter is
't d. beide bestanddeelen afzonderlijk to bewaren on op 't oogenblik v. 't gebruik bij
3 gram wijnsteenzuurpoeder 4 a 5 gram na
triumbicarbonaat-poeder to voegen.
B ruitsma (REGNERUS), een geneesheer uit
Sneak of komstig, leefde in 't begin der 17e
eeuw to Mechelen als Physicus. Hij heeft geschreven „Votum Iatricum contra Empiricos"
(Mechelen, 1617).
B ruix (EUSTACHE), een Fransch admiraal,
geb. op s. Domingo 17 Juli 1759 on overl. te
Parijs 18 Mrt 1805, was een der moedigste zeelieden uit 't tijdvak der Revolutie. Als vrijwilliger deed hij zijn eersten tocht in 's Lands
dienst op 't fregat „Le Fox" en d. tweeden
op „La Concorde". Hij diende bij d. eskaders,
die tot hulp v. d. Vereen. Staten werden gezonden, en ontving toen zijn benoeming tot
Enseigne de vaisseau. Als commandant v. d.
„Pivert" werd hij a. DE PUYSEGUR toegevoegd
voor d. samenstelling der kaarten v. d. kusten
on kanalen v. s. Domingo. In 1791 diende hij
als Lieutenant de Vaisseau in 't Kanaal op d.
brik „Le Fanfaron" en in 1792 op 't fregat „La
Semillante" in West-Indio. d. Admiraal FRU.
23
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droeg hem 't bevel over „REole" op en
daarna werd hij als Major-general op 't
eskader v. d. admiraal VILLARET-JOYUSE geplaatst. Hij deed d. tocht tegen Ierland mode,
werd benoemd tot Contre-amiral (schout-bijnacht) en daarna tot minister v. Marine. Een
gewaagde onderneming, die echter met goeden
uitslag bekroond werd, was zijn tocht naar
Genua, waar Massena opgesloten was en a.
levensmiddelen gebrek had. d. Haven v. Brest
werd door d. Engelschen geblokkeerd, toen
hij gebruik maakte v. een hevigen wind om
d. haven uit te zeilen en naar Genua te
stevenen, dat hij alzoo redde. Op zijn terugtocht
vereenigde hij zich met d. Spaansche schepen
en kwam hij met hen d. haven v. Brest
weder binnen. Na deze onderneming verruilde
BRUIX 't ministerie v. Marine met 't bevel
over d. vloot, die onder 't eiland Aix verzameld was, vanwaar deze naar Spanje zou
zeilen. Maar d. vijand versterkte zijn blokkade-eskader, BRUIX werd ziek en d. vrede te
Ami6ns eindigde tijdelijk d. vijandelijkheden.
Bij 't weder uitbreken v. d. oorlog besloot
Napoleon tot een landing in Engeland, hij
vertrouwde a. BRUIX 't opperbevel over d.
flotille, die 't leger zou overvoeren, maar
andermaal werd hij door ziekte verplicht d.
vloot te _ verlaten; hij liet zich naar Parijs
vervoeren, waar hij op vijf-en-veertig-jarigen
leeftijd stied.
Brul-aap (Mycetes) heet een apengeslacht,
dat tot d. apen der nieuwe wereld behoort,
welke zich v. die der oude wereld hoofdzakelijk onderscheiden door een neus met een
breed rniddenschot (waardoor gelaat een
meer dierlijk aanzien verkrijgt), een grijpstaart en 't veelal ontbreken v. d. duim a. d.
voorste ledematen. 't Geslacht Mycetes onderscheidt zich v. d. overige door d. eigenaardige inrichting v. d. keel en 't tongbeen,
waardoor d. brul-aap een geweldig geluid kan
maken. Hij versterkt dit nog door zich met
d. kop op d. grond to leggen en doet des
nachts tot op grooten afstand zijn vervaarlijk
gebrul hooren. d. Bekendste soorten zijn: d.
roode brul-aap (M. seniculus L., M. ursinus,
Pr. Mx.), buiten d. staart 6 dM. lang; d. areguato (M. ursinus, Illig., Stentor ursinus,
Geoffr.), langs d. kust v. Brazili6 wonend; d.
Zwarte brul-aap (M. beelzebul, Illig., Stentor
beelzebul, L.), met een langharige, glinsterend zwarte pels, en d. caraya (M. caraya,
Spix), met een pels als d. vorige en een
staart, zoo lang als 't lichaam. d. Laatste
twee soorten, die door nieuwere natuuronderzoekers voor een soort worden gehouden,
worden sterk vervolgd om hun vleesch, dat
door d. inboorlingen gegeten wordt, en om d.
pels, die veel geld opbrengt.
Brulliot (FRANZ), in 1780 to Dusseldorf
geb., was v. 1822 tot a. zijn dood (in 1836)
conservator der verzameling gravuren v. d.
Kon. v. Beieren. Hij was d. zoon v. d. historieschilder JOS. BRULLIOT, die, to Mannheim in
1739 geb. en in 1827 to Miinchen gest., een
geacht kunstenaar was. FRANZ B. leerde d.
graveerkunst en etste versch. historiestukken
en portretten, doch wijdde zich, toen hij in
1808 als medehelper v. d. directeur Schmidt
bij d. gravurenverzameling geplaatst werd,
GUET

geheel a. d. kennis v. 't vak, waarin hij zich
door reizen in Duitschland, Frankrijk, Nederland en Italie volmaakte. Zijn voorn. werk is
d. in 1827 uitgeg., v. 1832 t. '34 verbeterde
_Diet ionnaire des monogrammes, marques
iigurees, lettres initiales et noms abreges, avec
lesquels les peintres, dessinateurs, graveurs

BRU.

et sculpteurs ont dosigno leur noms" (3 dln),
dat ale een standaardwerk to beschouwen is.
Hij is ook d. vervaardiger der „Catalogue
raisonne des estampes du cabinet du baron
d'Aretin" (2 dln, Milnchen, 1827—'30).
Brun o vv (KARL PAWLOWITSJ), gob. te
s. Petersburg in 1799, toonde a. d. Academie.
dier stad zooveel aanleg tot d. schilderkunst,,
dat d. Russ. Keizer d. kosten op zich nam.
om hem verder in Itali6 to laten studeeren.
In 1835 ondernam hij een tweede kunstreis,.
nu naar Griekenland en Palestina. Bij een
vernieuwd verblijf te Rome over]. hij in
nabijgelegen Marciano op 23 Juni 1852. Hid
schilderde historiestukken, tafereelen uit d..
gewijde geschiedenis en portretten, alle geniaal opgevat. levendig v. voorstelling en met,
een sehitterend koloriet. In 't Winterpaleis.
to s. Petersburg bewondert men zijn „Verwoesting v. Pompeji, naar 't bericht v. Pli-nius" en in d. Kasansche kerk der hoofdstad.
zijn „Hemelvaart". Hij was in d. laatste jaren.
zijns levens hoogl. a. d. Russ. academie v.
schoone kunsten. — Zijn jongere brooder ALEXANDER PAWLOWITSJ B. heeft zich als.
architect eon goeden naam verworven. Hij
vergezelde zijn broader op diens eerste rein
n. Italia en werd hoogl. a. d. Russ. academievoor schoone kunsten. Hij herbouwde 't Keizerlijk Winterpaleis na d. brand v. 1838 en.
verfraaide d. hoofdstad met d. grooten schouw-burg, d. sterrewacht, d. s. Peterskerk on d..
omtrek met versch. schoone lusthuizen.
over]. to s. Petersburg, 21 Jan. 1877.
Brumaire (d. i. Nevelmaand) heette in d.
almanak der eerste Fransche republiek d..
tweede maand v. 't jaar, overeenkomende
met 23 Oct. t. 21 Nov. v. onze tijdrekening.
Gedenkwaardig is 18 Brumaire v. 't jaar VIII
(9 Nov. 1799), toen Napoleon Bonaparte 't.
Directoire omverwierp on eerste Consul word..
Bruman (HENDRIK), rector der Lat. school
to Zwolle, waar hij in 1679 over]., schreef
over d. geschiedenis v. Overijsel: „Res Transisalanea" .(loopende tot 1478); „Brevis Isalae.
descriptio" en „Bellum inter Transisalanos
et Gelros", opgenomen in d. „Analecta"
DUMBAR.

Brummen is een gemeente met 7000 inw.,.
waaronder behalve 't dorp Brummen ook 't
N.-W. vandaar gelegen dorp Hall behoort..
Brummen ligt t. W. v. d. IJsel a. d. spoorw.
Arnhem—Zutfen, 9 KM. t. Z. v. Zutfen in een
liefelijke streek, d. dusgenoemde Veluwezoom;
d. heerlijke Middachterlaan is in d. nabijheid.
Brumund (JAN FREDERIK GERRIT), geb. 29
Aug. 1814 to Amsterdam, studeerde daar a..
't athenaeum on a. d. hoogeschool to Utrecht
in d. theologie en werd in 1841 predikant in
Nederl. Oost-Indie; hij was daar op versch..
standplaatsen werkzaam. 't laatst to Batavia.
Hij vond daarbij gelegenheid tot grondig onderzoek der Javaansche oudheden en deed vzijn nasporingen mededeeling in 't „Tijdschrift
voor Nederl. India" en in 't „Tijdschrift voor
Ind. taal-, land- en volkenkunde". Door d.
Ind. regeering werd hem opgedragen een cri
tische beschrijving to vervaardigen v. d. Hindoe-oudheden op Java. Hij ondernam daartoe
in 1862 en '63 een tocht door versch. residenthen v. Java en diende zaakrijke rapporten
in aangaande zijn bevindingen, maar hij werd
te midden v. zijn werkkring door d. dood
overvallen op 12 Mrt 1863. In zijn te Amsterdam uitgeg. „Indiana" komen belangwekkende
beschrtjvingen v. Javaansche landschappen,
oudheden en toestanden voor.
Brun (FRANZ) was een Duitsch graveur,
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wiens levensgeschiedenis onbekend is en van
wien men alleen weet, dat hij v. 1559 t. '63
arbeidde. Bartsch beschrijft 111 platen v. hem.
Brulliot meent echter, dat er veel meer bestaan, dat hij d. kunstenaar is, die d. kleine
passion v. A. Rarer gekopieerd heeft, en dat
een vergelijking v. deze met d. bij Bartsch
beschreven platen duidelijk aantoont, dat zij
v. denzelfden meester zijn.
Brun (JOH. NORDAHL), geb. 21 Mrt 1745 te
Drontheim in Noorwegen, studeerde te Kopenhagen in d. godgeleerdheid, werd eerst
predikant te Drontheim, later bisschop te
Bergen, waar hij in 1816 overl. Hij schreef
gevoelvolle en geestdriftige lyrische poezie,
uitgeg. in een bundel „Digte", waarvan in
1816 d. 2e dr. verscheen, en d. eerste oorspronkelijke treurspelen in zijn taal: „Zarine" en
,,Einar Tambeskjelver" (1722).
Brun (FREDERIKE SOPHIE CHRISTINE), dochter
v. B. MEINTER, predikant bij d. Petri-kerk te
Kopenhagen, werd 3 Juni 1765 te Grafentonna
geb., ontving een voortreffelijke opvoeding en
nuwde in 1783 met d. geheimconferenz-raad
Brun te Kopenhagen. Zij vormde zich door d.
omgang met geleerde mannen, was d. vriendin
V. MATTHISSON en BONSTETTEN en deed verre
reizen. Zij bereikte een hoogen ouderdom,
want zij overl. 25 Mrt 1835 in Kopenhagen.
Van haar verschenen in druk: „Gedichte",
dikwijls herdrukt; „Prosaische schriften"
(Zurich, 1800-1801, 4 din); „Tagebuch einer
Reise durch die Schweiz" (Kopenhagen, 1800);
„Briefe aus Rom" (Dresden, 1816, 2e dr., 1820)
en „Wahrheit aus Morgentraumen" (Aarau,
1824). Diep gevoel, beschaafde taal, veelzijdige kennis, heldere blik, rijke levenservaring
geven a. deze werken een hoogen rang in d.
Duitsche letterkunde. BRUN'S gedichten zijn
zoetvloeiend, maar niet gespierd en krachtig.
Brun (LE), Zie Lebru24.
Brunch (RICH. FRANS PHIL.), een der scherpzinnigste critici uit d. 18e eeuw, werd te
Straatsburg 30 Dec. 1729 geb. en te Parijs
opgevoed. Hij maakte ais krijgs-commissaris
d. veldtochten v. d. Zevenjarigen oorlog mede;
een hoogl. te Gieszen, bij wien hij in kwartier
lag, wekte d. sluimerende zucht voor classieke
studien weder bij hem op. Te Straatsburg
teruggekeerd, wijdde hij allen vrijen tijd a. 't
Grieksch en bezocht hij d. collegian der Hellenisten. Langzamerhand wortelde bij hem d.
meening, dat aile onnauwkeurigheden in d.
Grieksche dichters slechts fouten der kopilsten
waren, en op dezen grond veranderde hij naar
zijn inzicht wat hem hinderde, 'tgeen met
een zuivere critiek onbestaanbaar is. Toch is
d. vooruitgang der Grieksche literatuur voor
een groot deel a. hem te danken. Hij gaf uit:
„A.nalecta veterum poetarum Graec." (3 din,
Straatsb., 1772—'76); „Anacreon" (herhaaldelijk
uitgeg.); „Apollonius Rhodius" (Str., 1780);
„Aristophanes" din, Str., 1781—'83); „Poetae
gnomici" (1784), „Virgilius" (1785) en „Sophocies" (2e dr., 4 din, 1789). Voor dit laatste werk
ontving hij v. d. Koning een jaargeld v. 2000
fcs. d. Fransche Omwenteling onderbrak deze
studien; BRUNCH werd onder 't Schrikbewind
gevangen gezet en eerst na Robespierre's dood
ontslagen. Zijn vermogen was door d. gebeurtenissen zoo ingekrompen, dat hij in 1801 genoodzaakt was zijn schoone boekerij te verkoopen. Sedert wijdde hij zijn krachten a. d.
Latijnsche dichters; doch d. smart over zijn
verlies had zijn gezondheid ondermijnd. Hij
gaf nog in 1797 „Terentius" uit en bearbeidde
een uitgaaf v. „Plautus", toen hij 12 Juni
1803 overl.
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Brune (GUILLAUME MARIE ANNE), maarschalk v. 't Keizerrijk, werd geb. to Brives(dpt. de la Correze) op 13 Mrt
1763. Zijn vader, eon rechtsgeleerde, bestemde
hem voor d. rechtsgeleerdheid en deed hem
to Parijs studeeren. Hij omhelsde met geestdrift d. zaak der Om.wenteling en trok d.
opmerkzaamheid door eenige vlugschriften,
die op d. tijdsomstandigheden betrekking
hadden. In 1790 en '91 was hij medewerker a.
't „Journal de la tour et de la vine" en richtte
hij met zijn vriend DANTON een vereeniging
op. Na d. verovering v. Belgie in 1791 werd
hij ais burger-commissaris derwaarts gezonden, vervolgens trad hij in dienst en onderscheidde hij zich bij versch. gelegenheden zoo,
dat hij spoedig d. rang v. brigade generaal
verwierf. In doze betrekking ging hij over bij
't leger in Italie, onder 't opperbevel v. Bonaparte; zijn brigade behoorde tot d. divisie v.
MassOna; hier muntte hij uit bij Arcola en
Rivoli, waar hij tot divisie-generaal benoemd
werd en 't bevel over d. voorhoede bekwam.
Na d. vrede to Campo Formio werd hij door
't Directoire naar Zwitserland gezonden, waar
hij zeer tot genoegen v. 't bestuur werkzaam
was. In 1799 werd hem 't opperbevel opgedragen over 't leger, dat naar Holland gezonden
word om d. Engelschen on Russen, die daar
geland waren, to verdrijven. Met medewerkin
v. 't Bataafsche leger gelukte hem dit. In 1 :11
was hij bevelhebber der troepen, die d. VendOe
moesten bedwingen, en had hij een belangrijk
aandeel in d. bevrediging v. dat gewest. Van
1803 t. 1805 was hij gezant to Konstantinopel.
Bij d. vestiging v. 't Keizerrijk was hij door
Napoleon benoemd tot rnaarschalk en tot
grootkruis v. 't Legioen v. eer. In 1807 werd
BRUNE gouverneur-generaal der Hanzesteden,
met opdracht Pommeren to vermeesteren. Hij
nam Straaisund, waarmede deze taak volbracht was. Wjj1 hij zich bij een onderhoud
to Anklam met kon. Gustaaf IV v. Zweden
eenige woorden had laten ontvallen, die krenkend waren voor Napoleon, werd hij teruggeroepen en bleef hij buiten betrekking. Na
d. val v. Napoleon, 1 Apr. 1814, zond hij a. d.
Senaat, ten gevolge V. d. intocht der verbonden legers in Parijs, zijn toetreding tot d.
nieuwe orde v. zaken, maar zijn diensten
werden door d. Bourbons niet aanvaard en
bij d. terugkomst v. Napoleon verklaarde hij
zich voor d. Keizer; deze gaf hem 't bevel
over 't leger v. d. Var. 't Is waarschijnlijk, dat
hij in deze betrekking zich d. haat der Groenbende (Verdets) en v. 't dweepzieke yolk in
't Zuiden op d. hals haalde. Na d. slag bij
Waterloo bood hij Lodewijk XVIII nogmaals
zijn onderwerping aan. Hij wilde zich to
Toulon inschepen, ten einde d. bovengenoemde
bends, die reeds een aantal officieren en soldaten v. 't Keizerlijk leger omgebracht had,
to ontgaan. maar dit werd hem niet toegestaan, zoodat hij zijn weg over land moest
nemen. Ter nauwernood ontkwam hij to Aix
een aanslag tegen zijn leven en op 2 Aug.
1815 werd hij to Avignon door 't gemeen,
met d. beruchten Tristaillon a. 't hoofd, die
hem ook d. doodelijken slag toebracht, vermoord. Daze misdaad, gepleegd omdat men
hem ten onrechte voor d. moordenaar v. d.
prinses DE LAMBALLE hield, is ongestraft geWoven. Een enkele der schuldigen, zekere
Guindon, werd door d. rechtbank te Riom bij
verstek ter dood veroordeeld, zes jaar na 't
gebeurde.
Brune (JOHAN DE), geb. in 1589 te Middel.
burg, werd daar in 1635 lid v. d. vroedschap,
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in 1644 secretaris der Staten v. Zeeland en in
1649 raadpensionaris dezer provincie. Hij had
in d. geschiedkunde en in d. theologie gestudeerd en was daarbij zeer bedreven in d.
dichtkunst. Door hem zijn geschreven: „Proverbia, of d. Spreuken v. Salomo" (1619); „d.
Grondsteenen v. een vaste Regeering" (2e dr.
1661) ; „Emblemata of Zinnewerk" (2e dr.1641);
„d. CL psalmen Davids" (2e dr. 1650); „Salomo's Hooglied" (1647) en „Banketwerk v. goede
gedachten" (2 dln, 1657—'60).
Brune de Jonge (JAN DE), die opgeleid
was door zip oom FR. JUNIUS en door GER.
vossius en in 1649 overl., was een gelukkig
beoefenaar der dichtkunst. Zijn werken heeten : „Versjes" (1639); „Wetsteen der Vernuften" (2e dr. 1652) on „Jok en ernst" (1644),
welke alle, met nog andere vereenigd, in 1655
(herdrukt in 1681) uitgeg. zijn onder d. titel
„Alle volgeestige werken v. Jan de Brune de
Jonge".
Brunehilde was d. dochter v. d. WestGothischen koning Athanagild on in 566 gehuwd met kon. Sigebert I v. Austrasie. Haar
geschiedenis is een treurige bijdrage tot d.
gevolgen der ongelukkige regeling der erfopvolging in 't Merovingische huis, dat toen
over Frankrijk regeerde. Daar werd bij d.
dood des Konings 't rijk onder diens zonen
verdeeld, met dien verstande, dat, als een der
zonen stierf, zijn deal a. d. overige broeders
kwam, zoodat 't geheele rijk wader onder
d. heerschappij v. d. langstlevenden kwam,
die dan 't rijk naliet alleen a. zijn eigen zonen.
't Eenige middel voor een regeerend vorst
om a. zip zonen een erfdeel to verzekeren
was 't uit d. wag ruimen v. zijn broeders on
vooral d. vrouwen hitsten in 't belang harer
zoons hare echtgenooten tot broederoorlog
aan. Zoo ook ten tijde v. BRUNEHILDE. Haar
wraak richtte zich tegen FREDEGONDE, echtgenoote v. Sigeberts brooder CHILPERIC, kon. v.
Neustrie, omdat doze vrouw BRUNEHILDES
zuster GALSUINTHA had doen vermoorden.
Van nu aan woedden d. beide vrouwen in
elkanders familie. Aan BRUNEHILDE wordt d.
dood v. tien laden v. Chilperics familie toegeschreven. Toch verschijnt zij in d. geschiedenis meer als een v. toorn ziedende on v.
wraak gloeiende vorstin dan FREDEGONDE, die
v. geringe afkomst was en steeds door sluipmoord en slinksche wegen Naar hartstocht
bot viert. Eindelijk vial BRUNEHILDE in handen V. FREDEGONDES Z0011 CLOTARIUS II, die
zijn slachtoffer na velerlei marteling door
wilde paarden liet vaneen rijten. (613) Clotarius II bleef toen alleenheerscher over d.
Franken tot 628.
_Brunel (MARC ISAMBART), geb. 25 Apr.
1769 to Hacqueville in 't Fr. depart. de l'Eure,
legde zich v. der jeugd of toe op 't ingenieursvak, maar moest ter zee dienen v. 1786 t. '92.
Toen gelukte 't hem naar Amerika to komen,
waar hij voor 't bestuur v. New-York een
geschutgieterij en havenforten tot stand
bracht. In 1799 vinden wij hem to London,
waar hij op staatskosten een machinale blokgieterij in gang bracht on in 1811 een machinale
zaagmolen in 't arsenaal der Admiraliteit
ontwierp, die zoo voldeed, dat hij 't algemeen vertrouwen verwierf en zijn in 1819
g,eopperd plan Noord- en Zuid-Londen door
een tunnel onder d. Theems door to verbinden met geestdrift werd begroet. Toch
duurde 't tot 1825, ear 't work door een maatschappij v. aandeelhouders werd ondernomen,
en d. arbeid had met onvoorziene en schijnba,La• onoverkomelijke bezwaren to kampen,
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maar door vernuftige toepassingen der werktuigkunde kwam BRUNEL ze alle to boven,
en in 1842 was d. tunnel voltooid. Deze voldeed in alle opzichten a. d. verwachting en
tot belooning werd BRUNEL tot baronet verheven. Hij overl. 12 Dec. 1849. — Ook zijn
zoon ISAMBARD KINGDOM B., geb. to Portsmouth in 1806 en overl. 15 Sept. 1859, was
een verdienstelijk ingenieur. Deze bouwde d.
spoorweg Londen—Bristol, d. zeer lange kettingbrug to Hungerford, een hospita,a1 a. d.
Dardanellen voor d. Engelsche oorlogsmacht
in d. Krim on d. drie grootste oceaanbooten
v. dien tijd: „Great Britain" ,• „Great Western" on „Leviathan" (later herdoopt als ,,Great
Eastern").
Brunelle (Brunella, L.) is een plantengesl.,
walks soorten tot veevoeder dienen, ook bij
ons inheemsch zijn en tot d. fam. der lipbloemigen (labiatae) behooren. Alle hebben groote
schutblaadjes. waartusschen d. geurige bloemen prijken, die een gave of ook tweelobbige
bovenlip en eon drielobbige onderlip hebben;
d. in Nederland groeiende soorten heeten:
gemeene brunelle (B. vulgaris), ingesneden brunelle (B. laciniata) on grootbloemige brunelle
(B. grandiflora).
Brunelleschi (FiLippo), to Florence in
1375 geb. en in 1444 overl., was d. grondvester
der moderne Italiaansche bouwkunst. Hij
leerde eerst 't goudsmeden, doch wijdde zich
eerlang geheel a. d. bouwkunst, reisde met
Donatello naar Rome, om er naar d. antieke
monumenten to studeeren, en vormde een
nieuw systeem, waarin hij als tegenstander
der Gothische bouwkunst optrad. Na d. dood
v. Arnolfo di Lapo bouwde hij d. kolossalen
koepel der s. Maria del Fiore to Florence.
Men had lang gedraald met dien bouw, omdat
men a. d. mogelijkheid der uitvoering twijfelde,
on riep in 1420 d. beroemdste bouwmeesters
uit Europa to Florence bijeen om dit vraagstuk to overwegen. BRUNELLESCHI beweerde
d. mogelijkheid, doch weigerde zijn plan mode
to deelen; d. bouw werd hem opgedragen. Om
zijn tegenstanders d. mogelijkheid v. iets, dat
hun onbekend was, to bewijzen, deed hij d.
bekende proof, die men 't ei v. Columbus noemt.
Uit wantrouwen werd hem L. Ghiberti toegevoegd, met wien hij tot 1426 d. bouw naar
zijn ontwerp bestuurde; wijl men echter ook
Ghiberti d. ear der uitvinding toekende, hield
BRUNELLESCHI zich ziek en, toen daarop Ghibertis onkunde bleek, vertrouwde men eindelijk d. bouw geheel a. BRUNELLESCHI toe.
Zijn dood belette hem d. voltooiing v. 't work
to Zion; d. lantaarn v. d. koepel kwam eerst
in 1461 gereed. Toen zijn room gevestigd was,
verlangde men zijn hulp overal. To Milaan
ontwierp hij 't plan voor 't bouwen der vesting, vervolgens d. bouw v. d. beide citadellen
V. Pisa, v. d. vestingwerken to Ponta-Mare
on v. 't fort a. d. haven to Pesaro. Te Florence
bouwde hij d. basilieken s. Lorenzo on s. Spirito,
waarvan d. eerste reeds begonnen was, doch
d. laatste geheel naar zijn ontwerp opgetrokken
werd, 't paleis Pitti en meer andere werken.
Van zijn bekwaamheid als beeldhouwer getuigen: 't houten crucifix in d. s. Maria Novella
on een in 't museum to Florence berustend
relief, dat hij voor d. wedstrijd vervaardigde,
die in 1401 voor d. bronzen deuren v. 't Battisterium s. Giovanni gehouden werd.
_Brunet (JACQ. cH.), geb. 2 Nov. 1780 to
Parijs, werd een geacht on geleerd boekhandelaar, die grooten dienst a. d. bibliographie
heeft bewezen. Hij heeft versch. bibliogr.
werken geschreven, waarvan 't voorn. heat
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„Manuel du libraire et de l'amateur de livres"
1810). Hij mocht in 1864 d. zesde bijgewerkte
en veel vermeerderde uitg. v. dit werk beleven en overl. 14 Nov. 1867.
Brunet (PIERRE GUSTAVE), gob. 18 Nov.
1807 to Bordeaux, wijdde zijn krachten a. 't
nasporen v. d. oorsprong der Fransche taal
en haar dialecten. Hij heeft hierover o. a. in
't licht gegeven: „Recueil d'opuscules en vors
patois" (1840); „Les joyeuses recherches de la
langue tolosaine" (1847); „La France littOraire
au XV siècle" (1865); „Imprimeurs imaginaires et libraires supposes" (1866) en „Curiosites
bibliographiques et artistiques" (1867).
.Brunetto Latini , d. vriend V. DANTE,
werd omstr. 1220 to Florence geb. Hij word
in 1289 voorzitter v. d. raad der republiek
Florence en vertegenwoordigde haar meermalen als gezant. Hij was als staatsman en
als schrijver hooggeacht. Van hem zijn bewaard gebleven : „Les Tresors", een in 't
Fransch geschreven encyclopaedie, in 1863
door CHABEILLE uitgeg., en „Tesoretto", een
Ital. zinnebeeldig gedicht, in 1824 door ZANNONI uitgeg.
Brunfels (orro) was een der eersten, die
in Duitschland d. beoefening der plantkunde,
nadat deze gedurende eeuwen bijna geheel
had stil gestaan, weder trachtten te doen
herleven. Hij werd tegen 't einde der 15e eeuw
te Mainz geb., waar zijn vader kuiper was,
en trad eerst als Karthuizer monnik in d.
geestelijken stand; later werd hij onderwijzer
to Straatsburg en eindelijk geneesheer to Bern,
waar hij in 1534 stierf. Ten einde a. d. toen
heerschende verwarring in d. namen der planten een einde to maken, schreef hij zijn „Historia plantarum Argentorati, vel Herbarum
vivae icones" (1530—'36), ook bekend als 't
„Contrafayt Krauterbuch", waarin hij d. opgaven v. vroegere schrijvers nevens elk. plaatste
on daarbij d. planten beschreef, die a. dezen
onbekend gebleven waren. Van d. meeste der
beschreven gewassen gaf hij zeer goede houtsnOe-figuren, hoewel deze in nauwkeurigheid
achterstaan bij die v. latere tijden.
Bruni (LEONARDO) of Bruno, geb. in 1369
to Arezzo en daarom ook LEONARDO ARETINO
genoemd, studeerde to Florence on to Ravenna
in d. rechten en wijsbegeerte, doch wijdde
zich vervolgens geheel a. d. beoefening der
classieke letteren. Hij werd secretaris v. paus
Innocentius VII, bekleedde dit ambt ook
onder drie volgende Pausen en woonde in
doze betrekking d. Kerkvergadering to Constanz bij. In 1427 werd hij staatssecretaris to
Florence, in welke stad hem 't burgerrecht
geschonken was wegens zijn „Historia del
populo Fiorentino" (1476, in 't Lat. vert. 1640).
Verder schreef hij : „Commentarius rerum suo
tempore gestarum" (1470); „De origine urbis
Mantuae"; „De origine Romae"; d. roman
,De amore Guiscardi et Sigisimondae, filiae
Tancredi" (in 't Ital. en Fransch vert. en dikwijls herdrukt) on vertalingen en navolgingen
v. Aristoteles, Plato, Demosthenes on Plutarchus, levensschetsen v. Dante en Petrarcha,
en d. na zijn dood (9 Mrt 1444) verschenen
belangrijke „Epist*lae familiares".
Brunier (LunwiG), geb. 21 Oct. 1821 to
Schwerin, studeerde to Berlijn en is d. schrijver v. een aantal histor. studien, zooals:
„Louise, eine deutsche KOnigin" (1871); „Helene, Herzogin v. Orleans" (1872); „Elisa von
der Reche" (1873); „Julie Recamier" (1875);
„Karoline Bauer" (1875); „Kurischer Liederstrausz" (1879) en „Die Perle im deutschen
Stadtekranze" (1879).

Brunings

beroemd waterbouwkundige, werd geb. te Neckerau in d. Pans,
op 8 Nov, 1736 on overl. to Gravenhage, 16
Mei 1805. Hij studeerde a. d. hoogeschool to
Heidelberg in d. wis- on natuurkunde en kwam
daarna to Amsterdam, waar zijn vader predikant bij d. Hoogd. gemeente was. Hij arbeidde
aanvankelijk to Haarlem in een azijnmakerij,
waarvan hij aandeelhouder was, on leerde
daar d. opzichter v. 't hoogheemraadschap
v. Rijnland to Spaarndam, I. Noppen, kennen,
door wien zijn lust tot d. kennis v. d. waterbouw werd opgewekt, zoodat hij na diens
dood in 1764 werd aangesteld tot opzichter
v. d. Spaarndamschen dijk en v. d. sluizen bij
't huis Zwanenburg, tuss. Haarlem on Amsterdam, waar hij tot a. zijn dood woonde.
In 1769 werd BRUNINGS benoemd tot Inspecteurgeneraal v. 's Lands rivieren. Hij bewees in
die betrekking belangrijke diensten door d.
verbeteringen a. d. boven-rivieren, voorn. door
't graven v. 't Bijlandsche kanaal, d. nieuwe
mond v. 't Pannerdensche kanaal on d. doorsnijding v. d. Plei. Aan 't droogmaken der
plassen onder Bleiswijk en Hillegersberg had
hij een belangrijk deel. d. Onderzoekingen tot
't aanleggen der haven to Willemsoord geschiedden door Brunings. In 1791 maakte hij
zich verdienstelijk door 't aanleggen der
steenen hoofden op 't strand bij Terheide,• on
in 1796 werden ook die a. d. Hondsbosschen
door hem gebouwd. Zijn verbeteringen a. d.
beneden-rivieren, ofschoon niet al zijn voorstollen uitgevoerd werden, gaven blijk v. zijn
juist inzicht in d. bestaande behoeften. Voor
't bepalen der stroomsnelheden vond hij een
geschikt werktuig uit, Tachometer genoemd.
Zijn proeven, daarmede in d. Waal, Rijn en
IJsel genomen, zijn zeer nauwkeurig. In 1795
werd hij benoemd tot president der Commissie
van Superintendentie over d. zeedijken en
zeeweringen in Holland en in 1797 tot medelid
v. die tot droogmaking der Nieuwkoopsche on
Zevenhovensche plassen, welk work door horn
word aangevangen, doch eerst na zijn dood
voltooid is. In d. Groote kerk to Haarlem
is boven zijn graf een eenvoudig gedenkteeken opgericht. Er zijn v. BRUNINGS versch.
geschriften, o. a.: „Aanmerkingen over d.
waarneming v. d. snelheid der winden" (1772);
„Waarnemingen v. d. hoeveelheid regen en
uitwaseming op versch. hoogten" (1780); „Verhandeling over d. toepassing op zeeboezems,
d. grondregel der hydrometric), dat d. grootste diepten steeds op d. nauwste plaatsen
der rivieren gevonden worden" (met goud
bekroond, 1784); „Over d. snelheid v. stroomend water" (met goud bekroond, 1786), in
1798 to Frankfort in 't Hoogd. vert.; „Over d.
nuttigheid of nutteloosheid der overstroomingen v. d. Slaperdijk" (1793); „Verhandeling
over d. onschadelijkheid der paalwerken voor
d. sluizen op Halfweg" (1795); „Verzameling
v, rapporten, verbalen en andere stukken,
betreffende d. doorsnijdingen en werken, die
sedert 1771 op d. bovenrivieren tuss. Emmerik
en Arnhem zijn aangelegd" (2 dln met 13 ktn
en 2 pin, 1798) en (anoniem) „Verhandeling
over d. doorgraving uit 't Wijkermeer naar
d. Noordzee" (1772).
Brunings Jr (CHRISTIAAN), geb. in 1757
to Homburg vor der Hobe, eon neef v. d.
voorg., was insgelijks een bekwaam waterbouwkundige. Hij trad in dienst v. d. Nederl.
waterstaat als opzichter in Rijnland, werd
directeur-generaal der droogmaking v. d.
Nieuwkoopsche on Zevenhovensche plassen
en onder d. Koninkl. regeering hoofd-ingenieur
(CHRISTIAAN),

BRU.

358

v. d. waterstaat. Van hem is een merkwaardige
verhandeling over d. hoek, onder welken d.
puntdeuren v. een sluis behooren saam to
komen (1797). Hij overl. 30 Mrt 1826.
Brunings (CONRAD LUDWIG), geb. 15 Juli
1775 to Heidelberg, een broader v. d. voorg.
on insgelijks een bekwaam waterbouwkun'dige, studeerde to Utrecht in wis- en natuurkunde, ward gedurende 't verblijf v. d. hoogl.
VAN SWINDEN in Frankrijk met diens lessen
belast, in 1800 inspecteur bij d. waterstaat on
klom in zijn werkkring op, tot hij in 1810
hoofd-ingenieur in 't depart. der monden v.
d. Rijn ward. Hij overl. 16 Aug. 1816. Tot zijn
talrijke geschriften behooren: „Over d. zijdelingsche drukking v. aarde tegen muren";
„Nieuwe theorie nopens d. staande scheprad• molens"; „Vertoog nopens d. oppervlakkigen
stand der rivieren"; „Over ijswording en ontdooiing"; „Over d. onderl. gemeenschap der
rivieren Merwede on Lek" en „Theori8n omtrent 't vermogen der waterleidingen, getoetst
a. d. ondervinding".
Drunings (PIERRE FREDERIK), geb. 7 Apr.
1820 to Antwerpen, trad in 1837 als vrijwilliger in Nederl. krijgsdienst on klom in rang.
zoodat hij in 1871, to Breda in garnizoen, tot
majoor ward bevorderd. Hij overl. in 1889.
Zonder daartoe opgeleid to zijn, ontwikkelde
hij door gunstigen a.anleg en studio in zijn
vrije uren een eigenaardig schrijverstalent,
zoodat zijn talrijke verhalen door d. ongedwongen, gemakkelijken toon on frissche
aansehouwelijke voorstelling een grooten
kring v. lezers vonden. Eenige zijner beste
schriften zijn : „Novel en zonneschijn" (1855);
„Jonkvrouw v. Sterrenburg" (1861); 't tooneelsp. „Twee broeders" (1865); „Distels on
lauweren" (2e dr. 1869); „Wildrik" (1870); „Een
spelevaart over d. Oceaan" (2 dln, 1872);
„Alice" (1880); „'t Gezin v. d. rentmeester"
(2 dln, 1882) en „Een Hollandsche jongen"
(1883).
Brunius (KARL GoRAN), geb. 23 Mrt 1792
te Tanum in 't Zweedsche gewest Bohuslan,
studeerde in d. oude talen en in d. wijsbegeerte en ward in 1824 hoogl. in 't Grieksch
a. d. hoogesch. to Lund. Grieksch, oudheidkunde on po8zie waren zijn lust en leven.
Hij overl. 11 Nov. 1869, d. volgende werken
geschreven hebbende : „De diis Arctois libri
VI" (1822); „Nordiska Forniemningar" (Noon
sche oudheden, gezamenlijk bewerkt met LH,JEGREEN); „Antiquarisk og arkitektonisk Resa
genoni Holland" (1838); „Skanes Konsthistoria
for medeltiden" (1850) en „Gotlands Konsthistoria" (1864 —'66).
13riznn (in 't slaw. Brno) is d. hoofdstad
v. d. Oostenrijksche provincie, vroeger 't
markgraafschap, MoraviO en ligt op 49 10
N.-B. on 16° 40' 0.-L. v. Greenwich, a. d. samenvloeiing v. d. Schwarzawa en d. Zwittawa,
a. d. spoorw. v. Weenen n. Praag. Daze stad
heeft met d. veertien voorsteden 80 000 inw.
Tot in 1809 was zij versterkt; toen zijn d.
vestingwerken door d. Franschen grootendeels
verwoest en later tot wandelplaatsen aangelegd. Merkwaardig zijn d. op een heuvel gebouwde Cathedraal of s. Pieterskerk, d. in
Gothischen stip gebouwde s. Jakobskerk, met
een toren v. 92 M. hoog en een verzameling
v. in d. eersten tijd der boekdrukkunst uitgeg.
boeken (incunabelen); 't Augustijner s. Thomasklooster, met een fraaie kerk in d. Gothischen stijl, waarin 't beroemd altaarstuk v.
Lucas Cranach, en met een rijke bibliotheek:
't raadhuis met een schoon Gothisch portaal
en met een museum v. voor d. oudheidkunde
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belangrijke voorwerpen; versch. kerken en
kloosters, een instituut voor blinden en doolstommen; een inrichting tot zedelijke verbetering v. jeugdige misdadigers en verwaarloosde kinderen; d. maatschappij v. landbouw:
talrijke scholen voor hooger, middelbaar en,
lager onderwijs; veel lint-, laken-, leder-, zijdeen wolfabrieken; likeurstokerijen, suikerraffinaderijen en ververijen; alleen d. wolindustrie verschaft a. 10 000 arbeiders een bestaan.
d. Handel wordt gedreven met Duitschland,
Rusland en Italie. Op d. 200 M. hoogen, a. d.
westzijde der stad gelegen Pietersberg of
Fransberg is in 1818 een 20 M. hooge, uit
Moravisch marmer gehouwen obelisk opgericht, ter herinnering a. d. overwinning bij
Leipzig; verder vindt men buiten d stad 't
kasteel op d. Spielberg, ter verdediging der
stad aangelegd, thans tot staatsgevangenis
ingericht; lusttuinen, parken en openbare wandelplaatsen. Brann heeft meermalen belegeringen doorstaan : in 1428 v. d. Taborieten; in
1467 y. koning Georg v. Bohemen, die wraak
nam wegens d. ondersteuning, door d. inwoners a. d. Hongaarschen vorst Matthias Corvinus verstrekt; in 1645 to vergeefs door d.
Zweden onder Torstenson. Na d. capitulatie
v. Ulm, 20 Oct. 1805, ward d. Brannerkreits
't tooneel v. d. oorlog en op 2 Dec. 1805 ward
d. slag bij 't nabij gelegen Austerlitz geleverd. In 1809 ward BrUnn weder door d.Franschen bezet.
Briinn (HEINRICH), geb. 23 Jan. 1822 to
WOrlitz in Anhalt, studeerde to Bonn en
legde zich onder d. leiding v. RIETSCHL en
WELCKER toe op d. oudheidkunde. Hij deed
daartoo twee reizen naar Italie; op d. eerste
verzamelde hij bouwstoffen voor 't work over
d. Opschriften V. MOMMSEN en RIETSCHL, op d.
tweede ward hij secretaris v. 't Archaeologisch
instituut en bracht hij belangrijke ontdekkingen v. Etruscische oudheden a. 't licht. In
1865 ward hij hoogl. in d. arehaeologie en
conservator v. 't penningkabinet te MUnchen.
Zijn voorn. werken zijn: „Geschichte der griechischen KOnstler" (2 dln, 1856—'59); „I relievi
dello urne Etrusche" (1870); „Probleme in
der Geschichte der Vasenmalerei" (1871); en
„Verzeichnisz des Museums von Gypsabgassen in MUnchen" (1877).
Brunner (SEBASTIAN), geb. 10 Oct. 1814
to Weenen, kapelaan en prediker to Weenen,
is d. schrijver v. een groot aantal R. Kath.
strijd- en hekelschriften, maar ook v. belangrtjke histor. werken. Van d. eerste worden
bier vermeld: „Die Welt ein Epos" (1844);
„Des Genie's Malheur und Gluck" (2 dln, 1845);
„Der Nebeljungen-lied" (4e dr. 1857); „Die
Hiobspost"; „Blode Ritter"; „Das Deutsche
Reichsvieh" en „Keilschrifte". Van d. tweede :
C. M. Hof bauer u. seine Zeit" (1854); „Eine
Biographie v. Joseph II" (1874); „Der Humor
in der Diplomatie des 18 Jahrh." (2 dln, 1872);
„Heitere Studien u. Kritiken fiber Italien"
(2 dln) en „Correspondances intimes de Joseph II avec De Cobonzl et De Kaunitz"
(1871). Zijn gezamenlijke werken verschenen
v. 1864 t. '77 in 8 dln.
Brunner (HEINRICH), geb. 21 Juli 1840 te
Wels in Opper-Oostenrijk; studeerde to Weenen en to Gottingen in d. rechten en ward
hoogl. in die wetenschap, laatstelijk to Berlijn. Hij schreef: „Exemtionsrecht der Babenberger" (1864); „Das anglonormannische Erbfolgesystem" (1869); „Die Entstehung der
Schwurgerichte" (1872); „Carta und Notitia"
(1877) en „Das FranzOsische Inhaberpapier
des Mittelalters" (1879).
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Brunnow (ERNST GEORG v.), geb. 6 Apr.
1796 to Dresden, studeerde to Leipzig en werd
regeerings-assessor, maar moest wegens eon
.00gziekte zijn ambt nederleggen en schreef
sedert boeken ter verbreiding v. d. homoeopathie en eenige romans. Hij overl. 4 Mrt
1845. Eenige dezer werken zijn: „Expose) de
la reforme medicale du docteur S. Hahnemann" (1824); „Pr'kis de la methode curative
homoeopathique" (1832); „Die neue Psyche"
-(1837); „Der Troubadour" (2 dr. 1843) en Ulrich von Hutton" (3 dln, 1843); dit laatste,
eon geschiedk. roman, is zijn bests work.
Brunnow (FRANZ FRIEDR. ERNST), geb. 18
Nov. 1821 to Berlijn, studeerde daar in d.
sterrekunde. Hij word achtereenvolgens observator to Bilk bij Dusseldorf, hoogl. in d. sterrek. a. d. universiteit Ann Arbor in d. N.-Amer.
staat Michigan on in 1866 hoogl. in d. astronomic to Dublin. Hij is d. schrijver v. 't verdienstelijk work „Lehrbuch der spharischen
Astronomic" (4e dr. 1881).
Bruno (D. GROOTE, geb. 924, overl. to Rheims,
11 Oct. 965), derde zoon V. HENDRIK D. VOGELAAR, word aartsbisschop v. Keulen on hertog
v. Lotharingen; hij had groot aandeel in d.
gebeurtenissen v. zijn tijd; zijn kunde on
doorzicht gaven hem groot overwicht op d.
andere bisschoppen en waren oorzaak, dat
on aantal geleerden uit d. vreemde, zelfs uit
•Griekenland, zijn voorlichting zochten; zijn
uitmuntend voorbeeld werkto gunstig op d.
geestelijkheid; ook vormde hij persoonlijk
jeugdige geestelijken, om dien later gewichtige
betrekkingen in d. kerk op to dragon. Als
kanselier v. keizer Otto I vergezelde hij
dezen op zijn eersten krijgstocht in Italie;
htj list Lotharingen door Frederik on Godfried als hertogen besturen. Hij wordt voor
d. schrijver gehouden v. een commentarius
op d. boeken v. Mozes on v. eenige biographieen v. heiligen.
Bruno (D. HEILIGE), stichter V. d. orde der
Karthuizer monniken, geb. to Keulen in 1030,
uit een oud, adellijk geslacht, beoefende to
Rheims d. godgeleerdheid, werd door d. bisschop v. Rheims aangesteld om d. geestelijken to onderwijzen, had toen versch. aanzienlijke scholieren, waaronder Otto, die later
als Urbanus II d. Pauselijken stoel beklom,
an had uitzicht tot bisschop v. Rheims verkoren to zullen worden ; doch hij verkoos in eenzaamheid to leven on begaf zich tot dat einde
met zes zijner vrienden naar Hugo, bisschop
v. Grenoble, die hem in 1084 een vier uur
v. die stad gelegen woeste streak, Chartreuse
geheeten, aanwees om zich daar to vestigen.
Aan dit oord heeft d. orde der Karthuizers
d. naam ontleend. Bruno bouwde daar met
zijne vrienden een kleine kapel en voor ieder
eon mooning en legde zoo d. grond tot een
strange monniken-orde. d. Bewoners dozer
woestenlj namen snel in aantal toe, bouwden
een kerk on herschiepen 't woeste land in
bloeiende velden, leefden echter in armoede
-en onthouding, gingen grof gekleed, aten
alleen groenten, vruchten en brood en hielden zich met bidden, lezen en 't afschrijven
v. boeken bezig. Urbanus II ontbood zijn
vroegeren leermeester naar Rome. BRUNO ging
zijns ondanks met zijn orde-brooders derwaarts; dezen keerden onder geleide v. Landwins spoedig naar Chartreuse terug en a.
Bruno werd in 1094 vergund, een tweeds
klooster der Karthuizers in 't eenzame oord
v. Della Torre in Calabria to stichten. Hier
zette hij zijn vroegere leefwijze voort tot a.
zijn dood in 1101. Leo X veroorloofde in 1514
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a. d. Karthuizers. d. nagedachtenis v. BRUNO
met bijzonder officio to vieren, welke vergunning Gregorius XV in 1623 tot d. geheele
R. Katholieke kerk uitstrekte. Sedert word
BRUNO onder d. heiligen geplaatst. Hij heeft
a. zijn orde goon bijzondere wetten gegeven;
eerst in 1581 word d. orderegel voor d. Karthuizer-monniken vastgesteld, die later door
Innocentius IX bekrachtigd is. Van d. a.
Bruno toegeschreven werken, die in 1524 to
Parijs en in 1611 to Keulen uitgeg. zijn, worden alleen d. aantt. op d. Psalmen en op d.
Brieven v. Paulus, benevens eenige brieven,
voor echt gehouden.
Bruno (D. HEILIGE), d. Apostel V. Pruisen,
gesproten uit 't geslacht der vrijheeren v.
IQ uerfurt, was eerst Benedictijner-monnik,
later kanunnik to Maagdenburg. Hij word
daarna a. 't hof v. keizer Otto III geroepen en
ter ondersteuning gezonden a. paus Gregorius
V in d. strijd tegen Crescentius en d. bisschop
v. Piacenza, die zich als tegenpaus had opgeworpen. Na 't volbrengen v. dezen last predikte hij in vereeniging met ADELBERT (zie
dat art.) 't Christendom onder d. heidenen in
Bohemen en Hongarije; hij toog in 999 alleen,
want ADELBERT was in 997 vermoord, naar
Pruisen, waar hij aanvankelijk zeer good ontvangen werd; hij keerde in 1004, zendelingen
achterlatende, naar Rome terug en werd tot
kapelaan v. keizer Hendrik II benoemd. d.
Tegenstand, dien 't Christendom bij d. Pruisen
vond, deed hem besluiten nog eons zelf een
poging tot hun bekeering to doen; hij vermocht echter niets tegen hun ongeloof en
onderging, evenals ADELBERT, d. marteldood
in 1008 met achttien der zijnen. Men verhaalt,
dat BOLESLAW, hertog v. Polen, zijn lijk kocht;
hetzelfde wordt echter ook aangaande Adelbert
vermeld; of doze daad tweemaal is geschied,
of dat d. beide overleveringen met elk. verward zijn, is moeilijk to bepalen.
Bruno (D. HEILIGE), ASTENSIS en 00k SEGNIENSIS genoemd, word gob. to Soleria bij Asti
in Piemont en overl. to Segni in 1125. Hij
woonde in 1077 't Concilie to Rome bij, waar
d. zaak v. Berengarius v. Tours (verg. dat
art.) behandeld word. Door Gregorius VII tot
bisschop v. Segni verheven, was hij daar
werkzaam tot 1104; hij begaf zich toen in 't
klooster v. Montecassino, waarvan hij in 1107
abt word, bleef daar tot in 1111, toen een
pauselijk bevel hem zijn bisdom weder deed
aanvaarden. Zijn geschriften zijn in 1651 to
Venetia uitgegeven. Eenige ervan waren reeds
in 1611 op naam v. BRUNO, d. stichter der
Karthuizer-orde, in 't licht verschenen, bijv.
De laudibus Ecclesiae"; „De ornamentis
Ecclesiae"; „De novo mundo",• festivitatibus festivitatum" en „De laudibus beatissimae virginis".
Bruno, Benedictijner-monnik in Saksen,
leefde in d. lie eeuw. Wij weten alleen v.
hem, dat hij d. schrijver is v. d. „Historia
belli Saxonici", loopende v. 1073 t. 1082. Dit
geschrift bevat eenige bijzonderheden aangaande d. opvoeding v. d. Duitschen keizer
Hendrik IV, doch draagt kenbare blijken, dat
d. schrijver tegen dien vorst ingenomen was;
't is door Freher opgenomen in 't eerste deal
zijner „Scriptores rerum Germanarum".
Bruno (GIORDANO), eon wijsgeer, die beschouwd kan worden, door zijn talrijke, vroeger
bijna in vergetelheid geraakte, maar later
weder gezochte schriften, aanleiding gegeven
to hebben tot d. pantheistische wijsbegeerte,
word omstr. 't midden der 16e eeuw to Nola
in Italie geb. Als jongeling werd hij reeds in
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orde der Dominicanen opgenomen en onderscheidde hij zich door zijn liefde tot d.
wetenschap. Weldra openbaarde hij gevoelens,
die in strijd waren met d. leerbegrippen der
R.-Katholieke kerk. Hij opperde twijfelingen
tegen d. leer der transsubstantiatie en der
onbevlekte ontvangenis v. Maria. Dit noodzaakte hem d. vrucht te nemen. In 1580 kwam
hij te Geneve. Hier werd hij 't oneens met
d. leerlingen v. Calvin, met wiens gevoelens
hij zich evenmin kon vereenigen als met die
der R.-Katholieke kerk. Dit bewoog hem
Geneve te verlaten en naar Parijs te gaan.
Hier hield hij openlijk voorlezingen over d.
kunst v. Raymundus Lullius (zie dat art.),
maar hier geraakte hij in twist met d. aanhangers der Aristotelische wijsbegeerte, van
welke hij een verklaard tegenstander was.
Daarom verliet hij Parijs en nu vestigde hij
zich to Londen, waar hij onder bescherming
v. d. Franschen gezant Michel du Château de
la Maurissiere in stilte leefde en d. belangrijkste zijner wijsgeerige werken schreef. 't
Schijnt, dat hij nergens duurzaam kon verblijven. Hij verliet in 1585 Londen, kwam
voor d, tweede maal to Parijs en ging van
daar naar Wittenberg, waar hij v. 1586 t. '88
openbare voorlezingen hield. Waarom hij deze
stad weder verliet is onbekend. Van 1588 t. '92
leeraarde hij to Praag, Brunswijk, Helmstadt
on Frankfort a. d. Main; bij voorkeur derhalve
in steden, waar d. burgerij d. Hervorming
was toegedaan. In 1692 waagde hij het naar
Italie terug to keeren. Wat hem hiertoe bewoog, kan zelfs bij gissing niet gezegd worden. Hij vestigde zich in Padua en leefde
daar ongemoeid tot 1598. Toen werd hij door
d. Inquisitie v. Venetia in hechtenis genomen
en naar Rome opgezonden. Twee jaar lang
werd hij daar gevangen gehouden en, nadat
alle pogingen om hem tot herroeping to bewegen vruchteloos bleven, als ketter vooral
op grond, dat hij zijn ordegelofte geschonden
had, op 't Campo di Fiori levend verbrand
(17 Febr. 1600). Op 9 Jan. 1889 is daar to zijner
gedachtenis een bronzen standbeeld onthuld.
Ook to Napels staat een beeld voor dozen
wijsgeer. BRUNO was een der scherpzinnigste
denkers v. zijn tijd. Hij schreef versch. werken, die echter zeer zeldzaam zijn geworden.
Veel en velerlei waren d. wetenschappen,
waaraan hij met vrucht heeft gearbeid. Hoewel
al wat hij geschreven heeft sporen draagt v.
talent, is zijn voordracht duister en verward.
Veel kracht heeft hij verspild en veel tijd ten
beste gegeven a. d. dus genoemde „ars magna",
v. Raym. Lullius, een eigenaardige logica,
die hij trachtte to volmaken, omdat hij v.
deze verwachtte, dat zij tot sleutel voor alle
wetenschap zou strekken, een verwachting,
die bij d. uitkomst gebleken is ijdel to zijn.
Wat hem beroemd heeft gemaakt en in zijn
work tot op d. tegenw. tijd belang doet stellen
is zijn wijsgeerig stelsel, dat hij in d. drie
voornaamste zijner schriften heeft voorgedragon, nl. 10. „Del infinito universo e mondi"
(Ven., 1584); 20. „Della causa principio ed uno"
(Von., 1584) en 30. „De innumerabilibus, inmenso
et infigurabili s. de universo in mundis —
monad°, numero et figura" (Frankf. a. d. M.,
1591). 't Is niet mogelijk in een kort bestek
d. beginselen v. dit stelsel op to geven, to
meer wijl 't nog niet geheel is uitgemaakt,
wat daaraan als v. hem beschouwd kan worden. Zoo veel is zeker, dat 't d. kern bevat
v. 't pantheisme, dat zich later ontwikkeld
heeft. d. Wijsgeer J. G. JACOBI heeft in zijn
brieven over d. leer v. Spinoza hierop d.
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opmerkzaamheid gevestigd; scHELLING sin
STEFFENS hebben zijn stelsel ontleed. d. Werken v. BRUNO zijn deels in d. Lat., deels in d.
Ital. taal geschreven; d. oorspr. uitgaven zijn._
hoogst zeldzaam. Te zamen vereenigd zijn
nooit uitgegeven. WAGNER en GFRORER hebben
echter, behalve een beschrijving v. 't leven
v. Bruno, ook een uitvoerige opgave v. al zijn
geschriften geleverd.
Bruns (PAUL VICTOR v.) geb. te Helmstadt
in 1812, overl. 19 Mrt 1883 to Tilbingen, een
der beroemdste ontleed- en heelkundigen v.
Duitschland, leeraarde eerst to Brunswijk en
was sedert 1843 hoogl. to Ttibingen. Zijn voorn.
werken zijn: „Lehrbuch der allgem. Anatomies'
(1841); , Handbuch der praktischen Chirurgio'
(1854); „Die Laryngoskopie u. laryngoskopischeChirurgie" (1865); „Chirurgische Heilmittellehre" (1873); „Die galvano-kaustischen Apparate u. Instruments" (1878) on „Die Amputation der Gliedmaszen durch Zirkelschnitt mit
vorderm Hautlappen" (1879). BRUNS is daarenboven beroemd wegens zijn gelukkige operation v. lijders a. keelziekten en zijn verbetering v. d. keelspiegel.
.Bruns (ERNST HEINR.), gob. 4 Sept. 1848 to
Berlijn, beoefende d. wis-, natuur- on sterrekunde en werd observator a. d. sterrewacht
te Pulkowa, to Dorpat on in 1876 hoogl. in
d. sterrek. en direct. v. 't observatorium
Leipzig. Van hem verschenen behalve versch..
verhandelingen in periodieke werken: nUeber
die Perioden der elliptischen Integrals 1r u.
2r Gattung" (1875) en „Die Figur der Erde"
(1878).
Brunsem is een gemeente met 1100 inw..
in Z.-Limburg, bij d. Pruis. grens, 11 KM. t.
N. v. Heerlen.
Brunsurijk een hertogdom v. 't Duitsche
keizerrijk, wordt door Hannover en Pruisen
in drie deelen gescheiden; 't noordelijkste,.
bevattende d. provincien Brunswijk, Wolfenbuttel en Helmstedt, is begrensd door Hannover on Pruis. Saksen; 't middelste, bestaande uit d. provinci6n Gandersheim en.
Holzminden, vormt een smalls strook, t. N..
en Z. begrensd door Hannover, t. 0. doorPruis. Saksen, t. W. door Waldeck en Westfalen; 't zuidelljkste, uitmakende d. provincieBlankenburg, grenst grootendeels a. Hannover
on Pruisen en t. Z. 0. a. Anhalt-Bernburg..
d. Weser bespoelt 't hertogdom t. W., d.
Aller t. N.-0. en d. Ocker stroomt zuidwaarts,
door een groot deal v. 't land, langs d. hoofd,
stad Brunswijk on vervolgens langs Wolfenbuttel, dat met Helmstedt, Holzminden a. d.
Weser on Gandersheim tot d. voorn. steden
v. 't hertogdom behoort. d. Provincie Blankenburg behoort tot 't gebied v. 't Flarzgeb.
tuss. d. Rosztrappe en d. Wormberg on bevat
d. beroemde Baumans- en Bielsholen. d. Oos•
telijke grenzen v. 't rniddendeel reiken t. Z.
v. Goslar a. d. met dichte dennenbosschen
begroeiden Opper-Harz; 't westelijke deel
dozer streek is bedekt met heuvelen, die
zich tuss. d. Harz on d. Weser uitstrekken.
d. Noordelijke provincien zijn grootendeels
vlak, afgebroken door hoogten, die tot 't Hercynisch voorgebergte behooren. d. Gezamenlijke oppervlakte beslaat 67 vk. geogr. mijl;
't aantal bewoners bedraagt 350 000, bijna
allen Evang.-Lutherschen. d. Regeeringsvorm
is sedert 1830 constitutioneel; d. landdag is
ramengesteld uit 46 afgevaardigden, die uit
alle standen gekozen worden. d. Bergbouw is
er zeer belangrijk, d. handel levendig, d. linnenweverijen zijn bloeiend. Ruim 3/8 der oppervlakte is bebouwd land; 1/4 is met bosch
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bedekt, dat een belangrtjk artikel voor d.
handel uitmaakt; er wordt ook veel werk
gemaakt v. d. veeteelt en v. d. verbetering
v. 't paardenras.
d. Brunswijksche landen behoorden oorspronkelijk tot d. Neder-Saksischen kreits;
Karel d. Groote onderwierp deze landen, doch
eerst onder Lodewijk d. Duitscher werd Brunswijk een hertogdom en Ludolf in 't midden
der 9e eeuw daarover aangesteld om d.
invallen der Noormannen te stuiten. Onder zijn
opvolgers geschiedden herhaaldelijk verdeelingen en weder vereenigingen v. d. ondersch.
landen, die 't hertogdom uitmaakten, waardoor d. geschiedenis v. 't geslacht der hertogen v. Brunswijk zeer ingewikkeld wordt.
Zie hierover: „Versuch einer pragmatischen
Geschichte des Hauses Braunschweig and
Luneburg" (Braunschweig 1764).
't Hertogdom Brunswijk, bepaaldelijk Brunswijk-Wolfenbuttel, werd in 1807, nadat d.
regeerende hertog Karel Wilhelm Ferdinand
in 1806 bij Auerstadt gesneuveld was, door
Napoleon met 't koninkrijk Westfalen vereenigd. Na d. slag bij Leipzig in 1813 verkreeg
Frederik Wilhelm, zoon des vorigen, 't hertogdom, doch hij sneuvelde in 1815 bij Quatrebras. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarigen zoon Karel Frederik August Wilhelm,
tot in 1823 onder voogdij v. d. prins-regent,
later kon. George IV v. Engeland. d. Jonge
Hertog werd echter in 1830 wegens zijn verregaande verkwistingen en grondwetschennis
door 't yolk verdreven en zijn broeder Wilhelm twee jaar later als hertog gehuldigd.
Met hertog WILHELM, die 18 Oct. 1884 kinderloos overl., stierf d. oudere lijn der Welfen
uit en was d. naaste erfgenaam Ernst August
v. Cumberland, zoon v. d. verdreven en in
1878 overl. kon. George v. Hannover en gehuwd met prinses Thyra v. Denemarken.
Wijl deze echter weigerde, zoo hij in Brunswijk opvolgde, zijn aanspraken op Hannover
te laten varen, verzette Pruisen zich tegen
zijn verheffing en werd overeenkomstig d.
volkswil prins ALBRECHT V. PRUISEN tot regent
benoemd, die op 2 Nov. 1885 deze betrekking
aanvaardde.
't Keurvorstendom Brunswijk-Luneburg, dat
aanvankelijk met 't hertogdom vereenigd,
later daarvan afgescheiden was, is in 1815
een deel v. 't koninkrijk Hannover geworden
en is daardoor een deel v. d. in 1866 bij Pruisen ingelijfde provincie Hannover.
Brunswijk, d. hoofdstad v. 't hertogdom
v. dezen naam, ligt a. d. Ocker in een
schoone en vruchtbare streek en heeft bijna
90 000 inw.; d. stad is niet fraai gebouwd, d.
straten zijn nauw, doch d. nieuw gebouwde
huizen, d. openb. gebouwen, die in d. laatsten
tijd verrezen zijn, d. schoone wandelingen,
door hertog Karel op d. door zijn voorganger
in 1797 geslechte vestingwerken aangelegd,
gevoegd bij d. bestaande welvaart, geven
haar een bloeiend aanzien. Tot d. merkwaardigheden v. Brunswijk behooren: d. in 1822
ter eere der bij Auerstadt en Quatre-bras gesneuvelde hertogen Karel en Frederik opgerichte, 20 M. hooge, ijzeren obelisk; d. door
Hendrik d. Leeuw gebouwde Domkerk; d.
Andreaskerk met ruim 100 M. hoogen toren;
d. beroemde Leeuw v. Hendrik, voor d. nude
kazerne geplaatst; 't voor Lessing opgerichte
standbeeld; 't museum v. kunstwerken, waarin
d. beroemde Mantuaansche onyxvaas; d. Martinus- en d. s. Catharina-kerk; d. talrijke inrichtingen v. liefdadigheid, waaronder een
doofstommen- en een blinden-instituut en d.
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stichtingen v. SCHMIDT en v. BOHME, een
soort v. protestantsche kloosters, behooren;
't hertogelijke paleis, v. 1833 t. '36 gebouwd,
nadat 't oude in 1830 verbrand was; d. nieuwe
kazerne en een in 1871 gebouwd prachtig
spoorwegstation, want Brunswijk is een middelpunt v. 't N.- W.-Duitsche spoorwegnet. d.
Wetenschappelijke inrichtingen zijn er talrijk,
bijv. d. polytechnische school, vroeger 't in
1745 door hertog Karel ingesteld Collegium
Carolinum, en 't anatomisch-chirurgisch instituut. d. Bloei der suiker- en wolfabrieken is
zeer toegenomen.
In d. oorkonden wordt omstr. 1031 Brunswijk vermeld als een onbemuurde plaats, beschermd door 't nabijgelegen slot Dankwar
derode. Onder Hendrik d. Leeuw werd d.
plaats uitgebreid, versterkt en met stedelijke
privilegi6n beschonken; zij behoorde daarns
tot d. Hanze-steden en breidde zich meer en
meer uit; hertog Karel vestigde zijn zetel in
1754 te Brunswijk, verfraaide d. stad, verminderde hare schulden, die gedurende d. Dertigjarigen oorlog tot een groote hoogte gestegen
waren, en moedigde handel en nijverheid aan.
Brunswijk (ERIK II D. JONGE, hertog v.),
geb. in 1528, volgde in 1540 zijn vader op. Hij
was in d. Hervormde leer opgevoed, maar
ging tot d. R.-Kath. partij over en diende
keizer Karel V in d. Smalkaldischen oorlog
en Filips II in d. Nederlanden. Hij nam in d.
slag bij s. Quentin (1557) d. connetable MONTMORENCY on d. maarschalk s. ANDRE gevangen.
Hij leverde deze heeren a. Filips II over voor
112 000 gulden, maar ontving voor 1/3 dezer
som d. heerlijkheid Woerden met 't kasteel
in pand en hij vergrootte dit gebied door
aankoop v. d. heerlijkheid Liesyeld. Van nu
aan was hij een ware lastpost voor NoordNederland; hij stond met rusteloozen ijver in
't openbaar on in 't geheim d. zaak v. Spanje
voor; hij streed tegen Brederode, plunderde
Vianen, Meerkerk on Ameide, roofde on brandschatte in Overijsel on Drente en, toen d. vrijheid aanvankelijk bevochten was, in 1574,
zocht hij Hoorn on Enkhuizen afvallig to
maken on heulde met Requesens en don Jan,
zoodat d. Staten en prins Willem blijde waren,
dat hij naar ItaliO vertrok, waar hij in 1584
overl. zonder wettige nakomelingen.
Brunswijk-Wolfenbiittel
(LODE WIJK
ERNST, hertog v.), geb. 25 Sept. 1718, trad in
Keizerlijken krijgsdienst, streed tegen d. Turken en in d. Oostenr. successieoorlog, werd
door Maria Theresia tot veldmaarschalk verheven en kwam, toen d. Franschen in 1747
in Staats-Vlaanderen rukten, in kennis met
prins Willem IV v. Oranje, die hem a. 's Lands
dienst verbond en, toen hij zijn einde voelde
naderen, d. belangen v. zijn gezin opdroeg.
Met d. rang v. veldmaarschalk was hij onder
d. gouvernante ANNA opperbevelhebber v. 't
leger on na haren dood voogd over d. minderjarigen Willem V en diens zuster. Toen Willem
V in 1766 meerderjarig werd verklaard, ontving d. Hertog v. Brunswijk als bewijs v.
dankbaarheid groote geldsommen en bleef hij
a. d. leiding v. 's Lands zaken verbonden
door een acte, die hem tot bestendigen raadsman v. d. Stadhouder maakte. Toen echter
in d. oorlog tegen Engeland (1781—'84) d. treurige toestand der vloot en in een geschil
met keizer Jozef II d. weerloosheid v. ons
krijgsvolk en 't verval onzer vestingen a. 't
licht kwam, werd dit a. 't wanbestuur v. d.
Hertog geweten, zoodat hij in 1784 door d.
Staten v. Holland tot een gevaarlijk persoon
werd verklaard, die afgezet moest worden,
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'tgeen Friesland beaamde. d. Hertog wachtte
't besluit der Algem. Staten niet af, maar
legde zijn waardigheden neder. Hij vertrok
n. Duitschland en overl. 12 Mei 1788. Zijn
grootste fout was, dat hij pries Willem V
niet tot zelfstandigheid en energiek handelen
had opgeleid, maar hem steeds onderworpenheid a. d. Staten had ingeprent.
13runsurij.k . (KARL WILH. FERDINAND, hertog v.) was een bekwaam en vertrouwd veldheer in 't Pruis. leger. Frederik II achtte hem
hoog. In 1787 werd hij met 20 000 man naar
Holland gezonden om d. Patriotten te beteugelen, van welke taak hij zich met beleid en
gematigdheid kweet. Bij 't uitbreken der
Fransche revolutie voerde hij 't opperbevel
over d. Duitsche legermacht, die Lodewijk XVI
tegen zijn onderdanen te hulp kwam. Hij
streed roemrijk te Longwy, maar verhaastte
daardoor slechts 't ongelukkig einde v. 't
Fransche koningshuis. Toen Napoleon in 1806
Pruisen aanviel, stond hij a. 't hoofd v. 't
Pruis.-Saks. leger, maar in d. ongelukkigen
-slag bij Auerstadt werd hij doodelijk gewond,
zoodat hij 10 Nov. 1806 overl.
.73runswij.kergroen is een lichtgroene,
vergiftige, goed dekkende verfstof, bestaande
tit basisch kopercarbonaat, met calciumcarbonaat of calciumsulfaat vermengd. d. Gebroeders GRAVENHORST te Brunswijk ontdekten in
1764 't middel om dergelijk groen te bereiden.
Zij deden dit door dunne bladen koper met
salmiak te bevochtigen en dan a. d. lucht
bloot te stellen, waarna zij d. ontstane korst
afschrapten.
Brunswijker mom is een biersoort, 't
eerst door CHRISTIAAN MUMME op 't eind der
15e eeuw te Brunswijk gebrouwen ; 't is donker,
dik, bitter en bestaat uit 39 pct moutextract,
-2 pct alcohol en 59 pet water.
Bruny-eiland ligt t. Z.-0. v. Tasmania
(Van Diemensland), waarvan 't door d. str.
v. Entrecasteaux gescheiden is. 't Is 7 vk.
geogr. mijl groot, bevat steenkoolmijnen en
behoort a. 't Britsche rijk. Op d. oostkust ligt
Cookville.

Brussa of Broessa, 't oude Prusa, is een
belangrijke stad in 't N.-W. v. Klein-Azi6
(Natolie), 22 KM. v. d. zee v. Marmora, waar
d. stad d. haven Moedania heeft tot uitvoer
harer nijverheidsproducten, bestaande hoofdzakelijk in zijden stollen. Zij is d. hoofdstad
v. een Turksch ejaleet en heeft 70 000 inw.,
Turken, Grieken, Armeniers en Israelieten. d.
Stad ligt gedeeltelijk op d. rotsen v. d. Aziatischen Olympus (in 't Turksch Kesjisj-dagh),
wordt door een kasteel beheerscht en door
zware muren verdedigd. Er zijn : fraaie bazaars,
groote karavanserals, 132 moskeen, praalgraven v. d. eerste Turksche sultans, heete zwavelbaden (temperatuur 81° C.) en in d. omtrek
uitgestrekte wijngaarden en boomgaarden v.
fine vruchten. Toen Hannibal na d. tweeden
Punischen oorlog een schuilplaats vond bij
koning Prusias v. Bythinie, stichtte hij deze
stad en hij noemde haar Prusa ter eere v.
zijn gastheer. In d. 14e eeuw werd zij na een
tienjarige belegering door d. Turken veroverd,
die er d. zetel v. een sultanaat vestigden en
van hier uit Europa bedreigden. Van 1852 t.
'55 was deze stad a. ABD-EL-KADER tot verblijf
aangewezen.
Brussel (Bruxelles), hoofdstad v. 't koninkrijk Belgi6 en der prov. Z.-Brabant, ligt a.
d. Senile, op 50° 50 N.-Br. en 4° 20' 0.-L. v.
Greenwich, gedeeltelijk in een vruchtbare
vlakte: d. benedenstad, gedeeltelijk op een
hoogte: d. bovenstad. In d. bovenstad zijn d.
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Koninklijke paleizen, 't Paleis der Volksvertegenwoordiging, d. ministeri6n en d. groote
hotels. In d. benedenstad zijn d. fabrieken en
handelsinrichtingen. Zij heeft door 't kanaal
v. Willebroek gemeenschap met d. Rupel en
alzoo met d. Schelde en staat door spoorwegen in verband met alle belangrijke plaatsen.
't Aantal inw. bedraagt met d. voorsteden
440 000; d. handel is niet aanmerkelijk, maar
d. nijverheid en 't fabriekwezen bloeien er
zeer. Vooral d. hier vervaardigde kart is
wereldberoemd en houdt duizenden arbeidsters bezig. Na .1830 was 't nadrukken v. in
Frankrijk uitgeg. werken een tak v. nijverheid; daardoor werd a. d. boekhandel veel
nadeel toegebracht, zoodat ingevolge een
tractaat d. Belgische regeering d. nadruk heeft
verboden. d. Wallen, waardoor d. stad vroeger versterkt was, zijn geslecht en tot fraaie
boulevards aangelegd. Tot d. merkwaardigheden v. Brussel behooren d. schoone wandeldreven, met name 't Park, een uitgestrektheld v. 13 HA., in 't midden der stad met
smaak aangelegd en versierd met fonteinen
en gedenkteekenen; d. alle'e verte, langs 't
Scheldekanaal, die zich uitstrekt tot halverwege 't ongeveer een uur v. d. stad verwijderde koninklijk lustslot Laeken; en d. ruime
pleinen binnen d. stad met fonteinen en gedenkteekenen, waaronder d. Place-Royale met
't in 1848 daar opgerichte standbeeld v. Godfried v. Bouillon; d. Place des Barricades met
't standbeeld v. Vesalius; d. Place des martyrs, waar d. in September 1830 gesneuvelden
zijn begraven; d. Place nationale met d. Congreszuil en le petit Sablon, waar d. standbeelden v. Egmond en Hoorne zijn opgericht.
In vele opzichten met zijn overdekte passages, avenues en boulevards heeft Brussel
zich Parijs ten voorbeeld gesteld. Van d.
R. Kath. kerken is d. schoonste gewijd a. s.
Michael en s. Gudula, in 1226 begonnen en in
1273 voltooid, met uitzondering v. d. beide
torens, die tot heden slechts gedeeltelijk zijn
afgebouwd; deze kerk is een prachtig Gothisch
gebouw, dat uit- en inwendig evenzeer d.
bewondering wekt, bevattende zestien kapellen, zeer schoone praalgraven en een gebeeldhouwden preekstoel; voorts zijn er d. Notredame-de-la-Chapelle; d. s. Jakobs- en s. Catharina-kerk ; d. Notre-dame-de-Finisterre. d. Vroegere Augustijner kerk dient tot 't houden v.
plechtige muziekfeesten. 't Raadhuis is een
schoon gebouw op d. Groote markt, in Gothischen still opgetrokken (1401—'42); d. toren
is 120 M. hoog en prijkt met een 5 1/2 M. hoog
beeld v. d. aartsengel Michael. Dit raadhuis
bevat o. a. d. afbeeldsels der hertogen v. Brabant; 't herinnert ons d. dood der graven v.
Egmond en Hoorne. Tegenover stadhuis is
't zoogen. Broodhuis, een merkwaardig oud
gildegebouw. Een der schoonste bouwgewrochten is 't Paleis v. Justitie, door d. architect
POELAERT ontworpen en in 1883 voltooid. 't Oude
Paleis v. d. kardinaal Granvelle is thans 't universiteitsgebouw. d. Voorn. winkelstraat is d.
rue de la Madeleine, die d. boven- en benedenstad met elk. verbindt; d. schoonste boulevard is die v. Anspach. Men vindt te Brussel
veal liefdadige gestichten en wetenschappelijke inrichtingen, 14v.: L'hospice s. Jean au
marais, met 600 bedden, waar tevens d. geneeskunde onderwezen wordt; les hospices
de l'infirmerie voor vrouwen, d. s. Gertrude
et du Freya, voor oude lieden; la Charite
Romaine, voor blinden en ongeneeslijke
zieken; een vondelingshuis en weeshuizen;
d. Koninklijke academie v. kunsten en weten-
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schappen; d. Academie voor schilder-, bouwen beeldhouwkunst; 't kabinet v. nat. hist.
en natuurkunde; d. botanische tuin; d. stedelijke boekerij met 150 000 banden en een zeer
groot getal handschriften; een sterrewacht
en een veeartsenijschool. Ten Z. v. Brussel
is 't schoone bosch v. Soignies met 't lustslot
Tervueren, dat vroeger a. d. Prins v. Oranje
behoorde.
Brussel wordt reeds in d. oorkonden der
9e eeuw vermeld en behoorde toen tot d.
Frankische monarchie; in 966 bestond daar
een kerk, waarschijnlijk d. s. Michaels-kerk,
die later door d. s. Gudula is vervangen. Toen
't hertogdom Brabant een afzonderlijke staat
werd, was Brussel d. zetel der hertogen.
Hertog Jan III deed d. stad in 1347 bemuren.
Door 't huwelijk v. Maria, dochter v. Karel
d. Stout°, met Maximiliaan, aartshertog v.
Oostenrijk, later keizer, kwamen d. Nederlanden a. 't Habsburgsche Huis. Toen in 1572 d.
Noordelijke provincial tegen Filips II opstonden, bleven d. Zuidelijke provincial a. dezen
onderworpen en kregen zij d. naam v. Spaansche Nederlanden, waarvan Brussel als hoofdstad werd aangemerkt. Zelfs was reeds onder
Karel V Brussel te beschouwen als d. hoofdstad v. al d. Nederlanden en heerschte daar
een schitterende, door 't Bourgondische hof
ingevoerde pracht. In Brussel geschiedde op
25 Oct. 1555 d. afstand v. Karel V. Lodewijk
v. Nassau en Brederode boden er a. d. landvoogdes Margareta a. 't hoofd der Verbonden
edelen 't Smeekschrift aan; gedurende d.
tachtigjarigen oorlog was daar d. zetel der
landvoogden gevestigd en heeft d. inquisitie
er hevig gewoed. Bij d. vrode te Rastadt (1714)
werden d. Zuidelijke provincien a. Oostenrijk
afgestaan en sedert d. Oostenrijksche Nederlanden genoemd. Brussel leed veel door oorlog;
in 1695 werd d. stad door d. maarschalk de
Villeroi gebombardeerd; na d. slag bij Ramillies in 1706 werd zij door d. Bondgenooten
bezet; in 1746 had zij een belegering door d.
maarschalk v. Saksen uit te staan, ten gevolge
waarvan zij een brandschatting v. twee millioen gulden moest opbrengen; bij d. opstand
in 1789 tegen keizer Jozef II was Brussel 't
tooneel v. groote wanorde; na d. slag bij Anderlecht, 14 Nov. 1792, bezetten d. Franschen
onder Dumouriez d. stad; d. slag bij Neerwinden, in Mrt 1793, verdreef d. Franschen
weer; keizer Frans I hield er 9 Apr. 1794 zijn
„Joyeuse entrée"; weinige maanden later behaalde Jourdan d. overwinning bij Fleurus
en daardoor kwam Brussel weer onder d.
Fransche heerschappij. Na d. vereeniging v.
Belgie met 't Fransche keizerrijk werd Brussel
d. hoofstad v. 't depart. v. d. Dyle. Toen
Napoleon in 1814 gevallen was, werd Belgi8
met Nederland tot een koninkrijk vereenigd,
Brussel d. tweede stad v. 't Rijk en, bij afwisseling met 's Gravenhage, d. residentie
des Konings en d. vergaderplaats der StatenGeneraal. Toen 25 Aug. 1830 d. opstand tegen
Willem I uitbrak, was Brussel gedurende
versch. dagen 't tooneel v. een hevige worsteling tuss. d. opstandelingen, door een groot
aantal medestanders uit Luik versterkt, en d.
Nederlandsche troepen onder prins Frederik,
die met d. aftocht dezer legermacht en d.
afscheiding v. Belgi8 eindigde.
Brussel (PAULUS THEODORUS v.), in 1754
to Zuid-Polsbroek bij Schoonhoven geb., ontving zijn eerste opleiding op d. destijds te
Haarlem gevestigde behangselfabriek. Hij
legde zich op 't bloemschilderen toe en vervaardigde deur- en schoorsteen-stukken, die
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goede prijzen opbrachten, vervolgens kabinetstukken, waarop hij bloemen en vruchten
voorstelde. Deze samenstellingen zijn bevallig
en rijk; 't koloriet is schitterend zonder bont
te zijn; zijn manier uitvoerig en toch vlak
en meesterlijk. Hij had zich te Amsterdam
gevestigd, waar hij in 1795 over!. Ook na
zijn dood brachten zijn schilderijen goede
prijzen op; op d. verkooping v. J. Roelofs to
Amsterdam golden twee zijner stukken f 954;
op die v. B. de Bosch twee bloem- en fruitstukken f 1500; op een verkooping in 1853
bracht een bloemstuk f 496 en een fruitstuk
v. dezen meester f 745 op. Er bestaan ook
fraaie teekeningen v. hem; op d. verkooping
v. Van Eyl Sluiter golden twee teekeningen
in sapverf f 61.
Drutel de la .Riviere (JEAN), geb. 17
Aug. 1669 to Montpellier in Languedoc en over!.
to Amsterdam 14 Aug. 1742, volgde, toen zijn
vader na 't herroepen v. 't Edict v. Nantes
(1685) naar Zwitserland vluchtte, hem derwaarts en zette to Zilrich zijn studien in d.
godgeleerdheid en wijsbegeerte voort, vertrok
vervolgens naar Holland, waar hij d. hoogesch.
to Utrecht en te Leiden bezocht, werd in 1695
predikant bij d. Waalsche gemeente to Vere,
in 1702 to Rotterdam en in 1720 to Amsterdam, waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Wij bezitten v. hem: ,Dictionnaire universe!
des mots Francais" (1727); „Visites charita bles
par Ch. Delincourt" (1731); „Catechisme a
l'usage de la Jeunesse" (1737) ; „Histoire des
Juifs et des Peuples voisins", vent. uit 't
Eng.; een nieuwe uitg. v. Claude „Petit trait 6de !'examen de soi-meme" (1730), waarvan d.
„Prieres" door hem uit 't Engelsch vent. en a.
't werk toegevoegd zijn. Na zijn dood verschenen nog zijn : „Sermons sur divers textes
de l'Ecriture Sainte" (Amst. 1746).
Bruto, een Ital. woord, dat ruw beteekent,
wordt in d. handel gebruikt om to kennen
to geven, dat 't gewicht v. d. koopwaar berekend is met d. emballage, d. w. z. dat d.
koopwaar gewogen is met d. vaten, kisten,
zakken of andere toestellen, waarin 't goad
verpakt is. 't Gewicht v. d. emballage heet
tarra; d. tarra v. 't bruto-gewicht afgetrokken,
geeft 't netto-gewicht. Ook bij geldsommen
gebruikt men 't woord bruto en spreekt men
bijv. v. bruto-ontvangst, bruto-opbrengst, brutevormogen, om to kennen to geven, dat, om tot
een juist begrip v. d. toestand to komen,
daarvan nog moeten worden afgetrokken d.
onkosten, d. loonen, 't passief.
Bruttium was bij d. oude Romeinen 't
Z.-W.-deel v. ItaliO, 't hedendaagsche Calabri8
Ulteriore. 't Was een schoon land met vruchtbare dalen on goede havens, waar d. Grieken
bloeiende volkplantingen hadden, zooals Crotone, Locri on Rhegium. d. Brutti8rs verbonden zich met PYRRHUS, om v. Rome onafhankelijk to blijven, maar bij d. val v. Tarente
(272 v. Chr.) werden ook zij onderworpen.
Toen zij in d. Zen Punischen oorlog zich bij
Hannibal aansloten, werden zij na diens terugtocht naar Afrika tot slaven verklaard.
Brutus (Lucius Julia's) was d. grondlegger der Romeinsche republiek, door d. verdrijving v. koning Tarquinius Superbus. Deze
had Brutus' vader en broader gedood, maar
hem gespaard, omdat hij zich krankzinnig
veinsde. Lucretia, d. gemalin v. Collatinus,
had zich doorstoken, omdat a door Sextus,
zoon v. Tarquinius, onteerd was. Brutus het
't lijk a. 't yolk vertoonen, riep 't op tot
wraak, sloot d. poorten voor d. Tarquini8rs,
die afwezig waren, en vernietigde 't Koning-
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schap. Montesquieu merkt echter aan, dat d.
dood dezer Romeinsche vrouw alleen d. aanleiding tot d. omwenteling was, doch dat
deze een natuurlijk gevolg v. d. vrijheidlievenden aard der Romeinen was. Brutus werd
met Collatinus consul; hij betoonde zich bij
iedere gelegenheid een ijverig voorstander
der republiek, zoo zelf9, dat hij zijn eigen
zonen, die Tarquinius weder poogden te herstellen, deed onthoofden. Brutus sneuvelde
in een gevecht tegen Aruns, zoon v. Tarquinius, die insgelijks daarbij om 't leven
kwam.
Brutus (MARCUS JUNIUS), geb. to Rome,
85 v. Chr., was d. zoon v. M. Junius Brutus
en v. Servilia, half-zuster v. Cato Uticensis.
Brutus was eerst een vijand v. Pompejus,
die zijn vader in Gallia-Cisalpina gedood
had, doch verzoende zich met hem, toen
Pompejus zich tot verdediger v. d. party der
Optimaten opwierp. Na d. ongelukkigen slag
bij Pharsalus (48 v. Chr.) gaf hij zich a. Cesar
over, die hem met welwillendheid bejegende
en hem twee jaar later 't bewind over Gallia
Cisalpina opdroeg, hem in 44 v. C. praetor
maakte en hem 't beheer over d. prov. Macedoni8 toedacht. Toch werd Brutus een der hoofden v. d. samenzwering tegen Cesar, waardoor
deze in d. vergaderzaal v. d. Senaat vermoord
werd. Ofschoon Brutus openlijk voor 't yolk
d. beweegredenen tot deze daad blootlegde,
dwong een algemeene volksopstand d. moordenaars Rome te ontruimen; Brutus week naar
Athene en zocht zich daar een aanhang te
vormen, 'tgeen hem gelukte omdat daar
nog vele vroegere voorstanders v. Pompejus
waren. Binnen kort beyond hij zich a. 't hoofd
v. een groot leger, waarmede hij C. Antonius,
broeder v. d. drieman, versloeg. Hij toog
daarop naar Azie, waar hij zich met Cassius
vereenigde. Beide veldheeren onderwierpen d.
Lyciers en Rhodiers en richtten zich vervolgens naar Griekenland, om 't driemanschap
Antonius, Octavianus en Lepidus te beoorlogen. 't Leger trok over d. Hellespont en
hield stand bij Philippi in Macedoni8, waar
Octavianus en Antonius met hunne legioenen
verschenen, in d. herfst v. 't jaar 42 v. Chr.
d. Eersten veldslag won Brutus, doch Cassius
werd geslagen en doodde zich zelf. Ongeveer
twintig dagen later werd Brutus door d.
geestdrift zijner troepen genoodzaakt een
tweeden slag to leveren, waarin hij overwonnen werd. Brutus vluchtte met eenige vertrouwden, doch, zijn zaak reddeloos verloren
ziende, verzocht hij Strato hem te dooden;
doze weigerde, doch reikte hem eindelijk met
afgewend gelaat zijn zwaard toe, waarin
Brutus zich stortte en d. geest gaf.
Bruun (PHILIPP JAKOB), geb. 18 Aug. 1804
te Frederikshaven in Finland, studeerde to
Dorpat, a. Duitsche universiteiten en te Parijs,
hoofdzakelijk in geschied- en aardrijkskunde,
en werd hoogl. a. d. hoogeschool to Odessa,
waar hij 3 Juni 1880 overl. Hij schreef „Handbuch der vergleichenden Statistik der Europaischen Staaten" (1842); „Notices historiques
et topographiques concernant les colonies italiennes en Gazarie" (1866) en „Essai de concordance entre les opinions relat. a la Scythie
d'Herodote" (1873). Na zijn dood zijn nog verhandelingen over Pontus in Klein-Azie v. hem
uitgegeven.
Brum is een stad met 10 000 inw. a. d.
Biela in Bohemen. 't Ligt a. d. voet V. d.
berg, waarop d. rulnen v. d. sterkte Landeswart zijn, en a. 't kruispunt der spoorwegen,
die naar Praag, Teplitz en Pilsen voeren. Er
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zijn goede inrichtingen voor onderwijs, vee)
fabrieken en in d. nabijheid bruinkoollagen
en geneeskrachtige bronnen.
Bruycker (FRANC. ANT. DE), geb. te Gent
in 1816, leerde d. schilderkunst a. d. Academie
zijner geboorteplaats en onder leiding v.
F. DE BRAEKELEERS te Antwerpen, waar hij
zich daarna vestigde. Hij verwierf op tentoonstellingen een aantal welverdiende onderscheidingen, want zijn boeiende genrestukken
hebben een schoon doorzichtig koloriet en zijn
gemakkelijk en sierlijk uitgevoerd. Eenige
daarvan zijn: „d. Argwaan" (in 't bezit v. d.
Koning v. Wurtemberg); „'t Aanzoek"; „Weet
gij nog wel?"; „Moederliefde"; „Lentetijd",
„d. Oude Tuinman"; „d. Weduwe"; „'t Bezoek
v. Grootvader" en „Liefkozingen".
Bruyere (JEAN DE LA), beroemd schrijver,
geb. bij Dourdan, niet ver v. Parijs, in 1644,
overl. te Versailles, 10 Mei 1696, onderwees,
onder 't opzicht v. Bossuet, d. hertog v.
Bourgondi8 in d. geschiedenis; hij werd in
1693 lid der Academie des Sciences. Wij bozitten
slechts een enkel werk v. hem, getiteld „Caracteres de Theophraste, traduits du Grec"
(1687). Dit werk is een vertaling v. Theophrastus
in sierlijk Fransch, vermeerderd met een
aantal door Bruyere zelf geschetste karakters; 't wordt nog gewaardeerd en heeft a.
Bruyere een onsterfelijken naam bezorgd. d.
Door hem ontlede karakters zijn veelal a.
toen levendo personen ontleend; Malezieux
zeide daarom, toen hij 't handschrift gelezen
had: „Gij zult u daarmede veel lezers verschaffen, maar nog meer vijanden". Delille
zegt daarvan: „'t Schildert d. wereld gelijk
die is on altijd zijn zal; 't boek is als doze
wereld zelf, waar onophoudelijk alles verandert, alles vernieuwd wordt, alles bij toeval
schijnt te gebeuren on ieder dag nieuwe reden
oplevert tot verbazing en belangstelling".
Bruylants (JAN), geb. 30 Sept. 1834 to
Antwerpen, genoot zijn opleiding a. d. normaalschool to Lier, werd onderwijzer a. een
openb. school to Antwerpen, maar nam in
1859 zijn ontslag om zich geheel a. d. letteren
to wijden en redigeerde sedert 1865 't dagblad
„d. Koophandel". Zijn voorn. geschriften zijn:
„d. Nederlanden onder Filips II v. 1555 t. '58"
(1856); „'t Erfdeel" (drama, 1860); „Fridolien"
(drama, 1865); „d. Martelaar der kunst" (drama,
1865); „Een man, die d. kas houdt" (1865);
„d. Nieuwjaarsdoos" (1866); „Mina d. zinnelooze" (drama); „Strooikentrek" (tooneelsp.),
„d. Kostgasten" (blijsp.) on „d. Laatste stuiver" (blijsp.).
Bruyn (ABRAHAM DE), omstr. 1538 to Antwerpen geb. en in Keulen in hoogen ouderdom
overl., was een tijdgenoot v. d. gebroeders
WIERINX

en werkte in hunne manier, doch is

meer als graveur dan als schilder bekend.
Zijn platen worden om d. zuiverheid en vastheid v. bewerking gezocht, schoon hij onnauwkeurig teekende on d. uiteinden zijner
figuren gebrekkig zijn; 't meest begeert men
zijn portretten en arabesken. Onder d. door
hem vervaardigde platen behooren o. a. 76 stuks
in 8°. (1575), die ruiters voorstellen; een stel
v. 12 platen met dieren (1583, in 4°) en een
reeks v. 49 platen in 40., get. Omnium fere
Gentium Imagines 1587.
Zijn zoon en leerling NICOLAAS D. B. overtrof
zijn vader, was historieschilder en graveur
en werkte in d. manier v. LUCAS V. LEIDEN,
zonder diens bekwaamheid to bereiken. Zijn
manier is Met vri.j v. stijfheid, zijn meeste
werk zonder effect, ook had hij geen begrip
v. licht on bruin; daarentegen wist hij een
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levendige uitdrukking a. d. hoofden, vooral
der vrouwenbeelden to geven en ook bevalligheid zoowel a. d. figuren als a. d. kleeding.
Hij had twee manieren, d. e—ie is met zeer
fijne, d. andere met breede trekken gegraveerd,
doch zonder harmonie. Zijn werk bestaat meest
in groote samenstellingen on is zeer gezocht.
Hij graveerde ook naar Vinckenboom, A.
Bloemaart, J. Breughel e. a. Er bestaat v.
hem een book met viervoetige dieren (1621),
12 platen bevattende; eon ander met vogels
.en een derde met visschen, ieder uit 13 platen
bestaande. Heinecke beschrijft d. meeste ervan.
Bruyn (CORNELIS DE), een bekwaam schilder,
tevens een beroemd reiziger, ward in 1652 to
Gravenhage gab. Hij oefende zich sedert
1674 to Rome, bezocht hierop Napels en andere
steden v. Italie, ging vervolgens scheep naar
Smyrna, reisde door Klein-Azie, Egypte en d.
.Griekschen Archipel on zette zich na zijn
terugkomst to Venetia neder, waar hij opnieuw zijn kunst beoefende on een leerling v.
Carlo Lotti ward. Hij kwam in 1693 in zijn
vaderland terug on gaf vijf jaar daarna zijn
,,Reis in d. Levant" in 't licht. 't Gunstig
onthaal, dat a. dit werk ten deel viel, deed
hem tot nieuwe reistochten besluiten. Hij bezocht Rusland, Perzie, Indio, Ceylon en eenige
.0ost-Indische eilanden en schilderde in Rusland o. a. Peter d. Groote en versch. leden v.
diens gezin. In 1708 kwam hij in 't vaderland
terug en hij gaf drie jaar daarna zijn „Reis
door Moskovie en Perzio" to Amsterdam in 't
licht. Een andere uitgaaf daarvan, in 1725 to
Rouaan in 5 din verschenen, is echter beter,
omdat d. abt Banier die met vele aantt. verrijkt heeft. DE BRITYN besteedde zijn overigen
leeftijd alleen a. d. schilderkunst en stierf to
Utrecht ten huize v. zijn vriend en beschermer VAN MOLLEM.
Bruyn Kops (JAK. LEON. DE), gab. 22 Dec.
1822 to Haarlem, studeerde to Leiden in d.
rechten, maar legde zich met voorliefde toe
op d. staathuishoudkunde. Hij ward in 1851
ambtenaar a. 't ministerie v. Financion, in
1860 lid v. d. Raad v. toezicht op d. spoorwegen, in 1864 hoogl. a. d. polytechn. school
to Delft en sedert 1868 lid der Tweede Kamer
v. d. Staten-Generaal, waar zijn adviezen bij
staathuishoudk. vraagstukken door alle partijen hoog werden gewaardeerd. Zijn voorn.
letterk, arbeid was d. redactie v. 't in 1852
gestichte maandschrift „d. Economist". Voorts
schreef hij : „Beginselen der staathuishoudkunde" (5e dr. 1873); „Stukken der grafelijke
tijden uit 't archief v. Haarlem" (1850); „Eenvoudige gezondheidsleer; een boekje voor
alien" (1856) on versch. brochures.
Bruyne (ANTON DE), gab. to Middelburg in
1840, officier bij d. Nederl. marine, heeft zich
roam verworven door zijn met beleid on
goad gevolg ondernomen ontdekkingstochten
met 't schip Willem Barentsz." in d. Noordpoolzee. Op d. eersten tocht drong hij in d.
Siberische zee door tot 78. N. B. on 55° 0. L.
v. Greenwich. Op d. tweeden tocht (1879) bestuurde hij d. stichting v. een gedenkteeken
<)p Nova Zembla ter plaatse, waar Heemskerk
en Barentsz. hebben overwinterd, en bereikte
hij Frans-Jozefs-land.
Bruys (PIERRE DE), gab. in Dauphine, ward,
na twintig jaar gepredikt to hebben, in 1126
to s. Gilles in Languedoc verbrand. Hij arbeidde tegeltjk met Hendrik d. Hermiet. Zij
begonnen hun Evangelie-arbeid in Dauphine
-en Provence, vanwaar hunne leer doordrong
in Spanje on Engeland. Verbazend was d.
zitwerking v. d. Evangelie•arbeid dozer beide
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mannen. Hun woord verbreidde zich in weerwil v. d. tegenstand eener sterke partij, totdat
d. bloedige vervolging uitbrak, die bekend is
onder d. naam v. oorlog tegen d. Albigenzen.
Petrus, abt v. Clugny, schrijft a. P. DE BRITYS
d. volgende leerstellingen toe : 1°. DE BRUYS
ontkent, dat kinderen, eer zij tot jaren v. onderscheid gekomen zijn, behouden kunnen
worden door d. doop in Christus en dat
evenmin 't geloof v. anderen Kier helpen kan,
omdat 't niet 't geloof v. anderen is, dat zalig
maakt, maar alleen 't geloof v. d. doopeling
zelf. 2°. Hij leert, dat men bedehuizen noch
kerken moat stichten on veeleer soortgelijke
gebouwen, waar zij bestaan, moot ter neder
werpen, wijl er voor Christenen geen gewijde
plaats noodig is om to bidden, want dat God,
wanneer men Hem met een geloovig hart
aanroept, hoort en verhoort, van welke plaats
ook 't gebed tot Hem opklimt. 30. DE BR. leert,
dat men d. gewijde kruisen a. stukken moest
slaan on verbranden, omdat 't kruis 't gehate
werktuig is geweest om J. C. to martelen en to
dooden. 4°. Hij ontkent, dat 't lichaam on blood
des Heeren dagelijks en aanhoudend in 't
sacrificie der Misse geofferd wordt, verklaart
dat offer v. geen waarde en zegt, dat
't Gode niet behoort opgedragen to worden.
50. Hij minacht d. gebeden, offers, aalmoezen
en andere goede werken, die d. geloovigen
doen voor 't zielenheil der ontslapenen, en
beweert, dat niets v. dit alles a. een doode
eenig nut kan doen.
Bry (DIRK DE), in 1528 to Luik gab., was
goudsmid on teekenaar, doch vooral een bekwaam etser en graveur en behoort onder d.
vlijtigste meesters zijns tijds. In 1570 deed hij
pogingen om d. Hervormden godsdienst in
Rijn vaderland to verbreiden; doch hij ward
met alle aanhangers der nieuwe leer uit
Luik verbannen en zijn goad verbeurd verklaard, waarop hij zich naar Frankfort a. d.
Main begaf, er zich als boekhandelaar en
graveur vestigde, veal groote werken in 't
licht gaf en er in 1598 stierf. Wijl zijn platen
niet groot zijn, rekent men hem onder d.
zoogen. kleine meesters. Zijn voorstellingen
bestaan meest in openbare vermakelijkheden,
feesten, procession on parades, met een groot
aantal figuren, ook in sieraden on portretten,
versch. er van zijn verkleinde navolgingen
v. andere platen. Hij schijnt naar S. Beham
gestudeerd to hebben; zijn manier is los en
bevallig, d. teekening nauwkeurig. In d. verzameling v. aartshertog Karel to Weenen
vindt men een teekening v. hem, die d. vier
jaargetijden voorstelt. Onder zijn voorn. werken behooren: „d. Drie rondo schalen", in 4°;
d. portretten v. Erasmus, Melanchton, Scanderbeg on zijn vrouw, in 40; d. processie der
Ridders v. d. orde v. d. Kouseband, in 12 platen (1556); d. begrafenis v. Ph. Sidney, in
34 platen naar teekeningen v. F. Lant (1578);
61 platen voor Boissards „Theatrum Vitae
humanae", benevens d. platen v. diens overige
werken; ook gaf hij in 1597 een stam- en
wapenboek in 21 platen in 't licht. Zijn grootsten roam verwierf hij echter door zijn werk
„Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem XXV partibus
comprehensae; opus illustratum figuris aenis
fratrum de Bry et Meriani" (Frankfort,
1590-1634, 7 dln in fol.), dat hij met zijn
zonen vervaardigde en voor walk zeldzaam
compleet voorkomend werk in 1830 door d.
Hertog v. Devonshire 546 p. st. betaald ward.
Zijn zonen, JAN DIRK (gab. 1561, to Luik,
overl. 1623, to Frankfort) en JAN ISRA6L (omstr.
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1611 overl.), waren leerlingen v. hem. d. Platen v. JAN DIRK zijn met meer geest en
smaak dan die zijns vaders bewerkt. Onder
d. beste rekent men „d. Gouden eeuw", naar
A. Bloemaart; ”'t Venetiaansche bal", naar
H. Goltzius, beide rond in 4° en zeer zeldzaam ;
„d. Triomf v. Bacchus", naar J. Romanus;
„d. Vier elementen"; „d. Triomf v. d. dood";
d. 74 platen voor 't werk „Proscenium, sive
Emblemata vitae humanae" (Frankf. 1627). In
1595 verscheen bij d. gebr. DE BRY „Nova
alphabeti Effictio, Historiis ad singular litteras correspondentibus".
't Werk v. JAN ISRAoL staat ver achter bij
dat zijns vaders. Afzonderlijk kent men v.
hem slechts „Sancti conjugii encomium", in 4o ;
„Mars,Venulifkozd"arB.Spnge,
fol.; men meent echter, dat zijn broeder a.
deze gravure medegewerkt heeft. Zijn monogram is Jo. Is. de B.
Brya heet een plantengesi. uit d. fam.
der Vlinderbloemigen (Papilionaceae), waartoe
Amerik. boomen met enkelv. bladeren behooren. Voor lijn meubelwerk is zeer gezocht
't hout v. B. ebenus, die 13 M. hoog, maar
niet zeer dik wordt en in d. vlakten v. W.-Indic
groeit. Dit hout is zeer hard en fraai donkerbruin. d. Gesleufde schors laat v. d. boom los
en hangt in vezels neder; d. bladeren, bloemen
en vruchten zijn geneeskrachtig.
Bryant (WILLIAM CULLEN), geb. 3 Nov.
1794 te Cummington in d. N.-Amer. staat Massachusetts, ontwikkelde al vroeg een dichterlijk talent, zoodat reeds in 1809 te Boston
een dichtbundel v. hem werd uitgeg., die
spoedig een Zen druk beleefde. Hij studeerde
in d. rechten en vestigde zich eerst in 't gewest zijner geboorte als advocaat, maar legde
later d. praktijk neder en redigeerde ondersch.
dagbladen te New-York, die deels een kort
bestaan hadden, maar waarvan 't laatste, d.
„Evening Post", een der meest gelezen staatk.
bladen v. d. Vereen. Staten word. Hij bereisde
ook d. zuidelijke staten v. zijn vaderland en
een deel v. Europa. Dit alles droeg bij om
zijn werken frischheid, belangrijkheid en
rijkdom v. denkbeelden bij te zetten. Zijn
verzen zijn duidelijk en ongedwongen. ZUn
omvangrijkst gedicht heet „Thanatopsis" (1816);
zeer goed geslaagd is zijn vert. v. d. Ilias en
v. d. Odyssee. Een compleete uitg. zijner gedichten verscheen in 1872. Met GAY schreef
hij „Popular history of the United States"
(5 dln, 1875 e. v. v.). BRYANT overl. 12 Juni
1878 op zijn buitenverblijf op Long-Island bij
New-York.
Bryce (JAMES), geb. te Glasgow in 1838,
studeerde te Glasgow, Cambridge en Oxford
in d. oude talen, geschiedenis en rechtsgeleerdheid en werd in 1870 hoogl. in 't burgerlijk recht te Oxford. In 1880 werd hij tot
lid v. 't Parlement gekozen en hij schitterde
daar zoo door zijn welsprekendheid en d.
helderheid zijner adviezen, dat hij door GLADSTONE in 't Kabinet opgenomen werd als
onder-secretaris v. Buitenl. zaken. Toen in
Juli 1886 't ministerie GLADSTONE viel, werd
BRYCE bij d. nieuwe verkiezingen door Aberdeen opnieuw n. 't Parlement afgevaardigd.
Van zijn schriften worden hier vermeld: The
holy roman empire" (8e dr. 1884) en „Transcaucasia and mount Ararat" (1877).
.73ry/our (KARL), omstr. 1800 to S. Petersburg geb., in Sept. 1852 to Minciana bij Rome
overl., was leerling v. d. schilder IWANOW en
•eisde in 1823 naar Italie om zich door kopieen
'mar beroemde schilderijen to oefenen. Hij
vervaardigde in 1828 voor keizer Nicolaas
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een kopie naar d. „School v. Athene" en eert
in 1835 te Bologna naar Raphaels „s. Cecilia".
Zijn roem heeft hij echter 't meest door d.
schilderij gegrond, die in d. Ermitage te
s. Petersburg berust, „d. Laatsten dag v..
Popper voorstellende. Hij was als portreten genreschilder met een krachtig koloriet en
een bevallig penseel begaafd. Zijn groote
schilderijen bezitten echter weinig eenheid,
'tgeen zeer uitkomt in zijn „Slag bij Pskow",.
die tevens bont is.
Bryologie noemt men 't deel der plantkunde, dat d. beschouwing der Bladmossen
(zie Bladmossen) bevat. Aan 't hoofd dezer
wetenschap staat dr. SCHIMPER, die vroeger
in vereeniging met BRUCH, later met GUMBEL
d. „Bryologia Europaea" in 't licht gaf. Een
der uitstekendste Bryologen v. Nederland,.
dr. J. H. MOLKENBOER, Oven'. in 1854.
Bryonia., Zie heggercrnk.
Bryozoen, Zie Mosdiertjes.
Brzezan Is een districts-hoofdstad met
11 000 inw. in Gallicie, t. W. v. Tarnopol a.
een rechter- (west-) tak v. d. Dnjestr. Er is
een kasteel, een gymnasium en een klooster
der Bernhardijnen.
Buache (PHILIPPE), geb. 7 Febr. 1700, overl..
24 Jan. 1773, als aardrijkskundige staande
tuss. Delisle en D'Anville, heeft echter niet
zulke belangrijke diensten a. deze wetenschap
bewezen als d. beide andere beroemde mannen. Hij is voorn. bekend door zijn „Systeme
de Geographie Physique et naturelle". Hijgaf d. uitslag zijner nasporingen over dit
onderwerp in 't licht onder d. titel „Considerations geographiques et physiques sur les
nouvelles decouvertes de la grand() mer"
(1752 en 1753). Hij is ook schrijver v. „l'Atlas
physique" (1754); „Recherches geographiquessur Petendue de l'empire d'Alexandre" (1753);.
„Essai de Geographie physique" (1756); „Memoire sur la traverse() de la mer Glaciale
arctique" (1759); „Observations geographiques
et physiques sur les Antarctiques" (1763);
„Sur la construction de Pancienne carte Wileraire de Peutinger" (1764) en „Observations,
geographiques sur les Iles de France et de
Bourbon" (1767).
Buache de la Neuville (JEAN NICOLAS),
neef v. d. voorg., geb. to Neuville-au-Pont,.
15 Febr. 1741, overl. 21 Nov. 1825, ontving
door voorspraak v. zijn oom PHILIPPE B., die
hem a. zijn arbeid liet deelnemen, v. Lodewijk XV d. opdracht d. aardrijkskunde a.
diens zonen te onderwijzen. Na d. dood v. zijn
oom werd BUACHE bij 't dep6t der zeekaarten
aangesteld, waarbij hij zich vooral op d. Hydrographie toelegde. In 1781 las hij in d.
Academie des Sciences een „Memoirs sur la
terre des Arsacides" (Salomons-eilanden), die
Surville beweerde in 1569 ontdekt te hebben,
hoewel Mendana ze reeds in 1567 had bezocht;
deze memorie bezorgde hem 't lidmaatschap
der Academie als Geographe du roi. In deze
betrekking werd hem opgedragen d. kaarten
saam to stellen, die La Perouse op zijn tocht
om d. aarde ten gids zouden strekken.BUACEIE
was v. 1792 t. '94 leeraar in d. wiskunde a.
l'Ecole normale. Behalve bovengen. memorie
heeft men nog v. hem : „Trait() de geographic)
Olementaire ancienne et moderns" (Paris,
1769—'72, 2 dln); „Memoire sur Trebisonde et
quelques autres villes de l'Asie occidentals"
(1782); „Memoirs sur les decouvertes faites
par la Perouse, b, la cote de Tartarie et au
nord du Japon" (1798); „Considerations sur les
limites mOridionales de la Guyane francaise"
(1797); „Observations sur la carte itineraire
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romaine de Peutinger, et sur la geographie
de l'anonyme de Ravenne" (1804) en „Recherches sur l'ile Antilia et sur l'epoque de la
decouverte de l'Amerique" (1806).
Bubastis was een stad v. 't oude Egypte
a. d. rechter- (oostelijken) hoofdarm v. d. Nijl.
Van hier ging 't kanaal, naar koning Necho
genoemd, naar d. Roode zee. d. Stad heette
naar d. Egypt. godin Bubastis, die hier een
prachtigen tempel had. Daze godin verzinnelijkte waarschijnlijk rl. wassende maan en is
to vergelijken met d. Gr. Ar'emis en d. Lat.
Diana. Aan haar was d. ichneumon gewijd;
zij werd ook wel afgebeeld met d. kop v. een
ichneumon, met een door een stang in tweeen
gedeelde maan daarboven. d. Stad Bubastis
werd 525 v. Chr. door d. Perzen veroverd en
verloor sedert haar luister en beteekenis.
Bube (Alpo's), geb. 23 Sept. 1802, eon liefelijk Thuringsch dichter, studeerde to Jena
en werd directeur v. 't kunstmuseum en medebeheerder v. 't archief to Gotha, waar hij
17 Oct. 1873 overt. Zijn dichtbundels heeten:
„Lebensbhithen" (1826); „Obolen" (1827); „Neue
Gedichte" (1840); „Thuringsche Volkssagen"
(2e dr. 1848); „Deutsche Sagen" (4e dr. 1842);
„Naturbilder" (4e dr. 1859) en „Balladen u.
Romanzen" (2e dr. 1853).
Bubo, Zie Buil.
.Bubroma (basterd-ceder) heet een plantengesl. uit d. fam. der lifalvaceen. d. Meest bekende soort is B. Guazuma Wild. (d. Theobroma Guazuma v. L.), die in Z.-Amerika en
W.-Inditi 13 M. hoog wordt, ingesneden, viltige bladeren en gels bloemen draagt, en
welks vruchten een plantenslijm bevatten,
dat bij 't brouwen v. bier gebruikt wordt.
Bucanus (GUILLIELMUS), geb. in Normandi8
en overt. in 1613 to Lausanne als hoogl. in d.
theologie, is d. schrijver v. d. beroemde „Institutiones Theologiae sive locorum communium christianae religionis analysis" (1605),
waarvan Jacobus I in 1620 alie onder zijn bereik zijnde exx. openlijk liet verbranden.
B uccellati (ABATE ANTONIO), geb. 22 Mei
1831 te Milaan, studeerde in d. rechtsgeleerdheid en werd hoogl. in die wetenschap te
Pavia. Hij heeft veel geschreven, o. a. „Sommi
principii del diritto penale" (1865); „Pena
militare" (1871); „Abolizione della pena di
morte" (1872); „L'ideala in letteratura" (1875);
d. roman „l'Alluzinazione" (3 dln, 1875) en „La
liberta di Stampe" (1880).
B uccinarische eilanden (d.) zijn tien
rotsachtige eilanden t. N.-0. v. 't ail. Sardini8.
Een daarvan, 't eil. Caprera, is vermaard geworden, omdat GARIBALDI, a. wien dit in
eigendom was afgestaan, er zijn laatste levensjaren doorbracht.
Buccobladeren, die onder d. prikkelendtonische geneesmiddelen gerangschikt worden,
zijn v. versch. heesters afkomstig, n.l. v.
Barosma crenulata Hook., B. crenata Kze., B.
betulina Bartl., B. serratifolia W. en Empleurum serratifolium Sol.. die a. d. kaap d. Goede
Hoop inlandsch zijn. Reeds lang vOOr d. geneesheeren a. d. Kaap deze leerden kennen,
werden zij door d. Hottentotten tegen versch.
kwalen aangewend. In Duitschland werden
zij 't eerst in 1825 ingevoerd. Als kenmerken
v. deugdelijkheid worden d. bleekgroene kleur
en een sterk-aromatischen geur genoemd. Door
d. gezaagden rand en d. oliehoudende kliertjes
kan men d. Buccobladeren gemakkelijk v. d.
Sennebladeren onderscheiden, waarmede zij
eenige overeenkomst hebben. d. Hoofdbestanddeelen der Buccobladeren zijn: een indifferente
stof (Diosmine) en een vluchtige olie.
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B ucelin (GABRI2L) heette eigenlijk Buzlin
en werd geb. 28 Dec. 1599 to Diessenhofen.
bij Torgau. Hij trad in d. orde der Benedictijnen en werd professor en prior to s. Jan.
in Feldkirch, waar hij blind werd on 9 Jan. .
1681 overt. Volgens opgave schreef hij 53 geschiedk. on genealogische werken, waarvan
echter slechts enkele gedrukt zijn, o. a. „Germania topochronostemmatographica sacra et
profana" (4 dln, 1655—'78) on „Rhaetia sacra et
profana" (1666).
Bucentoro of Bucentaurus (Navis praetoria ducis Yenetorum) heette 't vaartuig, dat
d. Doge v. Veneto bevoer, als hij met d.
Adriatische zee huwde; deze plechtigheid
werd ieder jaar op Hemelvaartsdag herhaald.
d. Oorsprong v. doze ceremonie, die in 1177
voor 't eerst door d. doge Sebast. Ziani geschiedde, schijnt gezocht to moeten worden
in 't decreet v. pans Alexander III, waarbij
Venetiti, na d. overwinning door d. gen. Doge
op d. vloot v. keizer Frederik Barbarossa
behaald, met d. opperheerschappij over d.
Adriatische zee begiftigd werd. 't Laatste
schip, tot dit doel bestemd, in 1728 gebouwd,
wordt nog in 't Arsenaal to Veneti8 bewaard.
Bucephalus heette 't paard v. Alexander
d. Groote, dat hij als jongeling had getemd
en hem op zijn tocht naar Azi8 had gedragen
tot a. d. Hydaspes (een der zijrivieren v. d.
Indus in 't Vijfstroomengebied, d. Pendjaub).
Daar word 't begraven on ter gedachtenis d.
stad Bucephala gesticht.
B ucer (MARTIN), geb. in 1491 to Schlettstadt in d. Elzas, trad in d. orde der Dominicanen en studeerde to Heidelberg in d.
godgeleerdheid on wijsbegeerte. Daar werd
hij bekend met FRANS VON SIOKINGEN, door
wiens tusschenkomst hij hofprediker word
V. keurvorst FREDERIK V. D. PALTS. Moor on
meer helde hij tot d. Hervormde leerbegrippen
over en, toen htj LUTHER in 1518 to Heidelberg
ontmoette, verbond hij zich geheel a. diens
streven. Na veel lotswisseling en gevaren
word hij predikant in d. s. Thomaskerk to
Straatsburg, waar hij v. 1523 t. '49 werkzaam
was. Over 't algemeen was hij meer d. leerbegrippen v. d. Zwitsersche hervormers
ZWINGLI en HAUSLICHT (Oecolampadius) toegedaan dan die v. LUTHER, maar zijn hoofdstreven was overeenstemming en verzoening
to kweeken tuss. d. Hervormers, 'tgeen hem
d. ondank berokkende der beide partijen. Hij
bracht d. „Confessio tetrapolitana" tuss. Constanz, Straatsburg, Lindau on Memmingen
tot stand, deed deze steden in 't Smalkaldisch
verbond opnemen en trad in 1532 met deze
vier steden toe tot d. Augsburgsche geloofsbelijdenis, 'tgeen d. Zwitsersche vrienden nog
meer v. hem vervreemdde. Met Melanchton,
dien hij in zachtmoedigheid en overredingskracht evenaarde, werd hij door d. aartsbisschop HERMANN naar Keulen geroepen, om
daar d. Hervorming to prediken; evenals deze
poging mislukte ook zijn ijveren om in d.
openbare twistgesprekken d. partijen tot overeenstemming to brengen. Hoe zachtzinnig hij
was, hield hij toch onwrikbaar tegen wat hij
niet goad achtte, o. a. met gevaar v. zijn
Leven 't Interim en, toen dit in zijn afwezen
to Straatsburg ingevoerd was, nam hij in
1549 met vreugde 't beroep v. d. Eng. aartsbisschop CRANMER aan, om to Cambridge als
hoogl. in d. theologie werkzaam to zijn. Hij
overt. daar 27 Febr. 1551. BUCER heoft veel
geschreven, zijn Latijn is zuiver en schoon,
zijn Duitsch ruw. Van zijn gezamenlijke werken, die onder d. titel „Buceri scripta angli-
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calla fere omnia" in 12 folio din zouden verschijnen, is slechts 't le te Basel gedrukt.
Afzonderlijk is uitgeg. en dikwijls herdrukt
zijn „Enarrationes in quatuor evangelia".
Duch (CHRISTIAAN LEOPOLD V.), volgens d.
woorden v. A. v. Humboldt d. grootste geognost v. zijn tijd, 26 Apr. 1774 to Stolpe in
Pruisen geb. en 3 Mrt 1853 overl., genoot,
tegelijk met Humboldt, 't onderricht v. WERNER
a. d. Berg-academie te Freiberg en gaf reeds
in 1792 een „Beitrag zu einer mineralogischen
Beschreibung der Carlsbader Gegend" in 't
licht. Hij studeerde voorts te Halle en werd
in 1796 tot referendaris bij 't Silezische OberBerg-Amt benoemd. In deze betrekking wijdde
llij zich a. 't geognostisc onderzoek v. Silezie,
waaraan wij d. „Mineralogische Beschreibung
von Landeck" (Breslau, 1797) te danken hebben. In 1797 en 1798 onderzocht hij met Humboldt d. Alpen en d. omstreken v. Salzburg.
'Geognosie was zijn hoofddoel en hij leefde
alleen voor d. wetenschap; daarom verzocht
hij ontslag uit zijn betrekking en, wijl hij
fortuin bezat, gebruikte hij zijn onafhankelijkheid om ongestoord na te sporen, uit te vorschen en zijn bevindingen te beschrijven. Hij
doorreisde tot zijn doel geheel Duitschland,
Skandinavie tot d. Noordkaap, een deel v.
Groot-Brittanni8, Frankrijk en Itali8; ook bezocht hij in 1815 d. Kanarische eil. Overigens
leefde en werkte hij te Berlijn. vox BUCH
heeft zich aldus door eigen aanschouwing
los gemaakt v. d. vroegere voorstellingen;
hij heeft 't eerst 't overgangsgraniet leeren
kennen en d. ontdekking v. d. bodemverheffing v. Zweden heeft hij ontwikkeld tot een
grondslag voor d. leer der vulkanen, 't ontstaan der gebergten, d. samenstelling en 't
ontstaan der aardkorst. Bovenal merkwaardig
is zijn beschouwing der vulkanen, die hij in
oentraal- en rij-vulkanen verdeelt; d. laatste
volgen, naar zijn meening, d. richting der
oorspronkelijke gebergten. Ook heeft hij groote
verdiensten aangaande d. kennis v. 't temperatuurverschil v. d. dampkring en d. verbreiding v. d. plantengroei op d. aardbol.
Tot zijn werken behooren : „Geognostische
Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland
und Italian" (2 din, Berlijn, 1802); „Die physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln"
(Berl., 1825); „Reise durch Norwegen und Lappland" (2 din, Berl., 1810); „Ueber der Jura in
Deutschland" (Berl., 1839); „Beitrage zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Rusland"
(Berl. 1840); „Geognostische Karte v. Deutschland und d. angrenzenden Staaten in 42 Bla,ttern", welke kaart zonder zijn naam uitgeg.
is; „Ueber die Ammoniten in d. alteren Gebirgsschichten"; „Ueber Goniatiten ; Ceratiten;
Terebrateln; Delthyris oder Spirifer und
Orthis".
Buchanan (GEORGE), geb. in 1506 te Killearn in Schotland, toonde reeds vroeg een
dichterlijken aanleg, maar tegelijk een onrustigen geest. Hij studeerde en onderwees beurtelings in Schotland en Frankrijk. Hij begroette d. Hervorming v. Luther met geestdrift en schreef, daartoe door koning Jacobus V
v. Schotland, wiens natuurlijken zoon, graaf
v. Murray, hij opvoedde, aangemoedigd, twee
schimpdichten tegen d. Franciscanen: „Somilium" en „Franciscana"; maar d. aartsbisschop
v. s. Andrews beschuldigde hem v. ketterij en
deed hem gevangen nemen. Hij ontsnapte en
kwam ten derden male in Frankrijk, waar
hij tot 1543 te Bordeaux woonde, zijn treurspelen „Jephtes" en „Baptistes" schreef en
Euripides' „Medea" en „Alcestes" in 't Eng.
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vertaalde. Toen ontvluchtte hij d. pest, die
to Bordeaux uitbrak, en onderwees hij eenigen
tijd MONTAIGNE, d. later beroemd geworden
schrijver der „Essais". Koning Joao III beriep
hem als hoogl. to Coimbra, maar daar werd
hij om zijn vrijzinnige begrippen door d.
Inquisitie in d. gevangenis geworpen, waar
hij d. Psalmen in Lat. verzen overzette. In
1551 herkreeg hij zijn vrijheid en spoedde hij
zich weder naar Frankrijk, waar hij d. zoon
v. d. maarschalk BRISSAC opvoedde, zelf d.
wijsbegeerte bestudeerde en zijn beroemd groot
dichtwerk „De Sphaera" schreef. In 1560 ging
hij eindelijk weder naar zijn vaderland, waar
hij door d. prediking v. JOHN KNOX d. Protestantsche leer gevestigd vond en deze nu
vrij uit verkondigen kon. Toch dreef zijn
ongedurige aard hem in 1565 tot een vijfde
reis n. Frankrijk, waaruit MARIA STUART hem
terugriep om zelf zijn onderwijs to genieten.
Hij kreeg nu grooten invloed, dien hij ten
deele gebruikte om 't universitair onderwijs
to verbeteren; maar, toen d. opstand tegen
MARIA STUART uitbrak, koos hij niet alleen
d. partij v. zijn vroegeren leerling d. graaf v.
MURRAY, maar smaadde hij ook zijn beschermster in zijn „Detect() Mariae reginae". Nu legde
koningin Elizabeth hem een jaargeld toe en
werd hem d. opvoeding v. Maria's zoon, die
later als Jacobus I beheerscher v. 't Britsche
rijk werd, opgedragen. d. Schoolsche geleerdheid, waarmede deze Vorst gaarne praalde,
was hem ingeprent door BUCHANAN, die in
1580 a. zijn leerling 't merkwaardig geschrift
„De jure regni apud Scotos" opdroeg. JACOBUS
verhief hem hoog, o. a. tot groot-zegelbewaarder v. Schotland. Toch overl. hij arm to
Edinburg, 28 Sept. 1582. Zijn laatste werk,
„Rerum scoticarum historia" (1582), een geschiedenis in 20 boeken, is 't beste, dat hij
gemaakt heeft. Zijn gezamenlijke werken zijn
meermalen uitgeg., ook in ons vaderland door
P. BURMAN te Leiden in 1725.
Buchanan (crammus), een Engelsch godgeleerde, overl. te Broxbourne, 9 Febr. 1815,
was een werkzaam lid der Eng. Aziat. maatschappij. Hij heeft zich roem verworven door
zijn talrijke werken over 't oude christendom
in Azi8, waarvan herdrukken noodig waren.
Zijn voorn. geschrift is „Christian Researches
in Asia" (10 dr., 1814, ook in 't Nederl. vert.).
Buchanan (JAMES), geb. 23 Apr. 1797 te
Stony-Batter in Pennsylvania, werd d. 15e
president der Vereenigde Staten. Na in d.
rechten gestudeerd te hebben, begon hij zijn
loopbaan als advocaat. Reeds in 1814 werd
hij lid v. d. Wetgevende vergadering, in 1820
lid v. 't Congres en overal schitterde hij door
zijn meeslepende welsprekendheid. Van 1831
t. '34 was hij gezant te s. Petersburg, waarna
hij lid v. d. Senaat werd en in 1845 door president POLK tot staatssecretaris werd benoemd.
Onder president TAYLOR leefde hij ambteloos
en ender PIERCE was hij gezant te Londen.
Eindelijk, in 1856, beklom hij, gesteund door
d. slavenhoudende Zuidelijke staten en door
d. Democraten, d. presidentszetel. Zijn bewind
was niet schitterend; met omzichtigheid zocht
hij d. groote kwestien: 't handhaven v. d.
slavernij, 't tarief en d. aanhechting v. Cuba, op
d. achtergrond to schuiven, schoon hij zich
meermalen onverholen voor d. slavenhouders
verklaarde. Zijn leer was, dat ieder zich offers
moest getroosten om d. Unie to handhaven.
Onder zijn presidentschap geschiedden d. onberaden poging tot bevrijding der slaven door
BROWN (zie dat art.) en d. expeditie tegen
d. Mormonen in Utah. Bij zijn overgave v. 't
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presidentschap a. LINCOLN op 4 Mrt 1861
stond d. burgeroorlog voor d. deur. Hij overl.
1 Juni 1868.
Buchanan (ROBERT), geb. 18 Aug. 1841,
is een der beroemdste Eng. dichters v. d.
nieuweren tijd, die vooral ook door 't voordragen v. zijn gedichten grooten opgang
maakte. Zijn verzen zijn gespierd, vurig en
meest dramatisch. Eenige zijner werken zijn:
„Undertones" (1861); „London poems" (1866);
„Napoleon fallen" (1871); 't treursp. „The
witchfinder" (1872); 't blijsp. „A madcap
prince" (1872); „Master Spirits" (1873); d. romance The shadow of the sword" (3 dln, 1876)
-en „Balder the beautiful" (1877).
13ficheler (FRANz), geb. 3 Juni 1837 te
Rheinberg, studeerde in d. oude letteron te
Bonn en werd hoogl. in d. classieke philologie te Freiburg, te Greifswald en in 1870 te
Bonn. Behalve uitgaven v. classieken 'overdo
hij : „Grundrisz der lateinischen Deklination"
(nieuwe uitg. 1879) en „Umbrica" (over d.
taal der oude Umbria's, 1883). Sedert 1876
redigeerde hij 't „Rheinische Museum".
Buchelius (ARNOLDUS), geb. 17 Mrt 1565
te Utrecht, werd een bekwaam rechtsgeleerde
en beroemd geschiedschrijver. Hij studeerde
te Leiden, Utrecht en Douay, bereisde tot
verdere vorming Frankrijk, Duitschland en
Italie en vestigde zich daarna als advocaat
in zijn geboortestad. Na 't verlies v. zijn
eenig kind trok hij zich uit zijn werkkring
terug en schreef hij zijne werken in fraai
Latijn, o. a. „Descriptio urbis Ultrajectinae"
(1605),• „Diatribe de veteri regimine provinciae Ultrajectinae" (1630) en een uitg. der
,,Historia Ultrajectina" v. BEK A en HEDA. Zijn
-door urbis Rheno-trajectinae" is in 1801
-door P. v. Musschenbroek uitgeg.
Bucher (ANTON v.), geb. 8 Jan. 1746 te
Munchen, trad in d. orde der Jezuieten, ontving zijn opleiding to Ingolstadt en werd eerst
kapelaan en in 1771 rector to Miinchen. Hier
arbeidde hij met voorbeeldigen ijver a. d.
algemeene volksverlichting en a. d. verbetering en uitbreiding v. 't lager en middelbaar
onderwijs. Bij d opheffing der JezuIeten-orde
was 't hem vergund zijn arbeid voort to zetten, maar velerlei tegenwerking en miskenning deden hem besluiten, zich terug to trekken en zich to vergenoegen met eon kleine
pastoorsplaats. 't Was voor hem een schoone
triomf, dat hij eerlang naar Milnchen teruggeroepen werd om daar als pastoor en als
lid v. 't schoolbestuur werkzaam to zijn. Na
tot 1813 op doze wijs tot zegen v. velen te
hebben gewerkt, overl. hij 8 Jan. 1817. Hij
schreef o. a. „Charfreitagsprocession"; „Fastenexempel"; „Portiunkula-bUchlein" en „Christenlehre auf dem Lando".
Bucher (ADOLF LOTHAR), geb. 25 Oct 1817
to Neustettin, studeerde te Berlijn in d. rechten on trad daarna in Pruis. staatsdienst. Wegens deelneming a. d. gebeurtenissen v. 1848
on '49 werd hij echter in staat v. beschuldiging
gesteld, waarom hij naar Engeland vluchtte,
daar en to Palqjs 't staatsrecht bestudeerde
en voorstander v. 't vrijhandelstelsel werd.
Van 1850 t. '60 zond hij uit 't buitenland
a. dagbladen rapporten en hoofdartikelen, die
door bondigheid en scherpzinnigheid d. lezers
boeiden en diepen indruk maakten. Nadat
hem d. terugkeer n. Berlijn toegestaan was,
verbond BISMARCK hem a. zijn bijzonderen
dienst a. 't ministerie v. Buitenl. zaken. Door
buitengew. bekwaamheid en ijver werd hij
onder d. titel v. geheim-legatieraad d. rechterhand v. d. Rijkskanselier. In ziekte to
II.
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Varzin, in 1870 en '71 in Frankrijk, in 1878"bij 't Congres to Berlijn, overal was BUCHER,.
a. BISMARCKS zijde. Van zijn schriften diepen
vermeld to worden : „Der Parlementarismus,
wie er ist" (1856) on „Bilder aus der Fremde,
fiir die Heimat gezeichnet" (1862, 2 dln).
Buchez (PHIL. BENJ. JOS.), geb. 31 Mrt 1796
to Montagne in d. Ardennen, studeerde to
Parijs in d. geneeskunde, maar mengde zich
in d. staatk. woelingen, die d. Omwenteling
v. 1&30 voorafgingen; ook heldo hij tot d.
s. Simonisten over en arbeidde hij mede a.
hun weekblad „Le Producteur". Zijn wijsgeerige denkbeelden ontwikkelde hij in een in
1&30 geschreven boek „Science du developpement de l'humanite" en om deze in ruimeren
kring to verbreiden, stichtte hij 't tijdschrift
„l'Europeen". Met ROUX schreef hij : „Histoire
parlementaire de la revolution francaise", een
werk v. 40 dln, v. republikeinschen geest
doortrokken, maar dat een schat v. ongekende
bijzonderheden bevat. In 1839 gaf hij een
„Trait() complet de philosophie au point de
vue du Catholicisme et du progres" on in 1842
„Introduction it la science de l'histoire". Al
deze werken zijn rijk a. oorspronkelijke wijsgeerige stellingen, uitgaande v. d. grondstelling, dat d. mensch bestemd is tot zedelijke
volkomenheid langs d. weg, die door d. R.-Kath.
kerkleer wordt aangewezen. Na d. Februariomwenteling v. 1848 word hij door 't depart.
der Seine naar d. Nation. vergadering afgevaardigd en daarin tot haar President gekozen.
Nu 't er echter op aankwam zijn theorieen
in practijk to brengen, schoten zijn krachten
to kort; hij legde reeds in Mei zijn functie
neder en werd niet herkozen. Hij schreef nog
in 1850 een „Histoire file la formation de la
nationalite francaise" on overl. 11 Aug. 1865.
Buchhein2 (RUDOLF), geb. 1 Mei 1820 to
Bautzen, studeerde to Dresden en to Leipzig
in genees- on heelkunde on werd hoogl. in d.
pharmacologie, eerst to Dorpat en in 1867 to
Gieszen. Hij wijdde zijn krachten a. 't nasporen der geneesmiddelen, gaf PEREIRA'S „Handbuch der Heilmittellehre" (2 dln, 1848) uit
on schreef „Lehrbuch der Arzneimittellehre"
(2e dr. 1859).
Buchholz (PAUL FERD. FRIEDR.), geb. 5 Febr.
1768 to Alt-Ruppin, studeerde to Halle in godgeleerdheid, letterkunde on geschiedenis en
vestigde zich in 1800 als privaat-docent te
Berlijn, waar hij 24 Febr. 1843 overl. Hij heeft
veel geschreven, meest v. geschiedk. aard.
Eenige zijner werken zijn: „Bayard" (1800);
„Der neue Machiavell" (1804); „Der neue Leviathan" (1805); „Gemalde des gesellschaftlichen Zustandes in Preuszen" (1808); „Historisches Taschenbuch" (22 dln, 1814—'37);
„Geschichte der Reiner" (1819); „Philosoph.
Untersuch. fiber das Mittelalter" (1819) on „Geschichte v. Napoleon Bonaparte*. Daarenboven
redigeerde hij v. 1815 t. '30 een tijdschrift, dat
eerst „ Journal fur Deutschland", later „Neues
Monatschrift far Deutschland" heette.
'Buchholz I,REINHOLD), geb. 2 Oct. 1837 to
Frankfort a. d. Main, studeerde in d. natuurkunde en beoefende in 't bijzonder d. dierkunde.
Hij nam tot bevordering dezer wetenschap
deel a. d. Noordpooltocht v. d. „Hansa" in
1869 en '70 en deed v. 1872 t. '75 een reis
door West-Afrika, waar hij inzonderheid 't
Kameroen-geb. doorzocht. Na zijn terugkomst
werd hij directeur v. 't Zoologisch museum
to Greifswald, maar hij overl. reeds 17 Apr. 1876.
Hij had zelf d. beschrijving v. d. Noordpoolreis
uitgeg. on uit zijn dagboeken werd in 1879
zijn reis in W.-Afrika publiek gemaakt.
21
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Buchka (JOHANN SIMON), geb. 27 Apr. 1705
to Arzberg bij Baireuth, studeerde te Jena
en Leipzig in d. theologie, werd predikant a.
d. kloosterschool te Bergen bij Maagdenburg,
in 1734 conrector a. 't gymnasium te Hof en
in 1745 daar ook predikant. Hij stierf 25 Mrt
1762. Hij schreef: Muffel, der neue Heilige"
(Leipzig, 1731); „Evaaagelische Bussthranen
fiber die Sunden seiner Jugend" (Een wederroeping v. 't vorige geschrift, 3e dr., 1756) en
„.A.userlesene Gedichte" (na zijn dood uitgeg.
door J. M. Perrikker, 1755).
Buchner (JOH. ANDREAS), d. ontdekker v.
d. salicine, werd geb. 6 Apr. 1783 te Munchen
en overl. daar 7 Juni 1852. Hij beoefende d.
artsenijbereidkunde to Erfurt. Hij werd hoogl.
in d. pharmacie to Landshut, later in d. geneeskunde en in 1825 directeur v. 't pharmaceutisch instituut to Munchen. Hij stichtte
en redigeerde 't „Zeitschrift des polytechnischen Vereins fur Bayern" en 't „Repertorium
fur Pharmacie". Van zijn leerboeken zijn
„Einbegriff der Pharmacie" en ,,Lehrbuch der
analytischen Chemie u. StOcluometrie" algeMoen bekend. — Ook zijn Z0011. LUDW. ANDR. B.
werd eon beroemd pharmaceut. Doze werd in
1852 he ogl. in d. schei- en artsenijbereidkunde
to Munchen en in 1871 lid der commissie tot
samenstelling eener „Pharmacopoea Germanica", tot welk work hij eon uitvoerige cornmentaar schreef (1873—'80).
Buchner (AUGUST), geb. 2 Nov. 1591 to
Dresden, ontving in zijn geboortestad en in
d. kloosterschool Pforta zijn eerste opleiding,
studeerde to Wittenberg in d. rechten, doch
wijdde zich later a. d. letterkunde. In 1618
werd hij magister en hoogl. in d. poezie, in
1631 in d. welsprekendheid. Hij was lid v. 't
genootschap „der Genossene" on d. eerste
Duitsche hoogl., die a. d. beoefening der Latijnsche poezie die der Duitsche paarde. Zijn
schriften zijn „Wegweiser zur teutsche Tichtkunst" (Jena, 1663); „Poemata selectiora" (Leipzig, 1694) en eenige gedichten in Neumeister's
„Dins. de classis po6tis".
Buchner (FRIEDR. KARL CHRIST. LUDW.),
geb. 30 Mrt 1824 to Darmstadt, studeerde in
wijsbegeerte en geneeskunde to Gieszen,
WUrzburg en Weenen. Hij vestigde zich to
Tubingen als privaat-docent en schreef daar
in 1855 't boek „Kraft und Stoff", dat in 1876
reeds voor d. 14e maal werd gedrukt, in vele
talen werd overgezet en groote opschudding
veroorzaakte, omdat 't alle godsdienstbegrippen aantastte. Toch is dit boek meer boeiend
dan degelijk of grondig. Als vurig aanhanger
v. LYELL en DARWIN propagandeerde hij door
vertalingen, omwerkingen en voorlezingen
hunne leer, maar bouwde daarop stellingen
on trok daaruit gevolgen, die doze geleerden
zelf niet hadden bedoeld. In 't najaar v. 1872
hield hij met groot succes eon reeks voorlezingen in d. Vereen. Staten v. N.-Amerika.
Van zijn talrijke schriften worden hier vermeld: „Natur u. Geist" (2e dr., 1864); „Das
Alter des Menschengeslechts" (1864); „Der
Mensch u. seine Stellung in der Natur" (2 dr.,
1872); „Aus dem Geistesleben der Thiere"
(3e dr., 1880); „Liebe u. Liebesleben in der
Thierwelt" (1879); „Licht u. Leben" (1882); „Die
Macht der Vererbung" (1882) en „Aus Natur
u. Wissenschaft" (1884). Zijn zuster LOUISE B.
(geb. 12 Juni 1821, overl. 28 Nov. 1877) was
een begaafde schrijfster en dichteres; haar
beroemdste work heet: „Die Frauen und ihr
Beruf" (4e dr., 1872).
Buchon (JEAN ALEX.), geb. 21 Mei 1791 to
Maneton-Salon in 't depart. du Cher, trad op

BUC.

als journalist, geschiedschrijver en tegenstander der Bourbons on onderging deswege meermalen gevangenisstraf. Zijn belangrijkste
work heet „Collection des chroniques nationales frangaises du XIII au XVI siecle"
(47 dln), tot walks samenstelling hij d. archievon v. versch. Europeesche steden had doorzocht. Hieraan voegde hij toe: „Esquisse des
principaux faits de nos annales du XIII k
XVI siècle" (1810). Hij schreef ook eon „Histoire populaire des Francais" on veal belangrijke reisbeschrijvingen en bijdragen in tijdschriften. Hij overl. 29 Apr. 1846.
Backeburg is d. hoofdst. v. 't vorstendom
Schaumburg-Lippe. Zij heeft 4000 inw., ligt a.
d. Aa, heeft eon station v. d. spoorw. Hannover-Minden, eon fraai kasteel, schoone
omstreken en in d. nabijheid 't jachtslot
Arensburg.
Buckingham is eon Eng. graafschap,
34Vi vk. geogr. mij1 groot, met 180 000 bew.,
omgrensd door Hertford, Middlesex, Bedford,.
Oxford, Northampton, Berkshire on Surrey.
d. Theems, d. Ouse on 't Great-Junction-channel vloeien door dit graafschap, dat door veeteelt, landbouw on fabrieksnijverheicl bloeit.
d. Hoofdstad heet Aylesbury. 't Stadje Buckingham telt slechts 3600 inw., ligt a. d. Ouse
on heeft eon spoorwegstation. In d. nabijheid
ligt Stowe, d. eons zoo luisterrijke resident&
der hertogen v. Buckingham; 't schoone park
bestaat nog, maar 't beroernde museum schilderijen en d. bibliotheek zijn sedert 1848 verkocht en verspreid.
Buckingham ('t Geslacht) stamde of v.
graaf Edm. v. Stafford, die in 1446 door kon.
Hendrik VI tot hertog v. Buckingham verheven word; doze titel bleef erfelijk in zijn
geslacht, tot Edw. Stafford, v. hoog verraad
beschuldigd, in 1521 onthoofd werd en diens
zoon Hen,drik alleen d. titel v. graaf v. Stafford behield. Ruim eon eeuw daarna schonk
Jacobus I d. titel v. hertog v. Buckingham a.
zijn gunsteling George Villiers (Zia 't volgend art.). Na diens zoom kwam 't hertogdom
in 1703 a. JOH. SHEFFIELD, (verg. Buckingham,
John Sheffield, hertog v.); dit geslacht stierf in
1735 met diens zoon uit. In 1784 word a.
George, graaf Temple, d. titei v. marquis v.
Buckingham verleend ; diens oudste zoon
Richard erfde d. titel en huwde met Anna
Eliza Brydges, d. laatste vrouwelijke afstammeling v. 't gesl. der hertogen v. Chandos,
verwant a. 't Huis v. Plantagenet; hij word
in 1822 tot hertog v. Buckingham en Chan
dos verheven. Hij liet eon eenigen zoon na,
die d. titel zijns vaders erfde.
Buckingham (GEORGE VILLIERS, hertog
v.), gunsteling v. Jacobus I en Karel I, koningen v. Engeland, word 20 Aug. 1592 to
Brookesby, in 't graafs. Leicester, uit eon
oud aanzienlijk gesl. geb. en overl. ten gevolge
eener hem toegebrachte wonde, 23 Aug. 1628.
Hij was begaafd met eon uitnemend voorkomen, bezat een groote gemakkelijkheid in d.
omgang met vorsten, was welbespraakt en,
ofschoon 't hem a. kennis on doorzicht ontbrak, had hij d. behendigheid on sluwheid
dit gebrek to verbergen. Zijn vader was vroeg
gestorven en zijn eergierige moeder zond
hem naar Frankrijk, om daar zijn opvoeding
to voltooien. Als jonkman v. een en-twintig
jaar keerde hij naar Engeland terug en werd
hij door haar a. Jacobus I voorgesteld. Deze
was dadelijk met hem ingenomen, nam hem
a. 't Hof en weldra oefende BUCKINGHAM zulk
een invloed op d. Koning uit, dat doze niets
deed zonder zijn jeugdigen gunsteling to
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raadplegen. Buckingham wendde d. verkregen
invloed aan om d. val v. d. minister, graaf
v. Sommerset, te bewerken. Binnen twee jaar
klom hij op tot graaf en lord-groot-admiraal,
maar hij laadde tevens door zijn verkwistende leefwijze en d. vernedering der koninklijke waardigheid d. haat der Engelschen op
zich. Zijn staatk. loopbaan was voor Engeland
een opeenvolging v. rampen en teleurstellingen. Door zijn bedrijf word 't plan tot een
huwelijk tuss. pries Karel, later Karel I, en
d. Spaansche infante Maria verijdeld en Engeland in een oorlog tegen Spanje gewikkeld,
waar van d. ongelukkige tocht tegen Cadix 't
gevolg was. In 1625 was Jacobus gestorven
en door Karel opgevolgd; deze werd ook zoo
door Buckingham beheerscht, dat hij d. ministers BRISTOL en MIDDLESEX, die d. oorlog hadden ontraden, in d. gevangenis wierp en 't
Parlement, dat Buckingham v. hoogverraad
had aangeklaagd en d. middelen tot d. oorlog
weigerde, ontbond. Kort daarop berokkende
Buckingham Engeland een oorlog tegen Frankrijk, om zich op Lodewijk XIII te wreken,
die zijn verwijdering uit Parijs verlangd had,
toen hij daar gezant was en, zoo men zegt,
ongeoorloofden omgang met d. koningin
Anna had. BUCKINGHAM verbond zich met
d. Hugenoten te La Rochelle en landde in Juli
1627 met een vloot op 't eil. Re, doch d. onderneming mislukte. 't Parlement weigerde
't geld te verstrekken om d. oorlog voort te
zetten en werd daarom ontbonden. Een tweede
vloot werd uitgerust en landingstroepen werden gereedgemaakt om La Rochelle ter hulp
te komen; doch eer 't zoo ver kwam, werd
Buckingham te midden v. zijn staf door John
Felton, een jong Iersch officier v. 't in te
schepen leger, vermoord.
Buckingham (GEORGE VILLIERS, hertog
v.), geb. in 1627, zoon v. d. voorg., genoot
evenals zijn vader d. genegenheid v. kon.
Karel I. Hij bleef bij dezen vorst tot a. diens
val in 1649, streed onder graaf Holland en
d. Prins v. Wales, vluchtte na d. nederlaag
bij Worcester, in 1651, naar Frankrijk, waarna
zijn goederen a. Fairfax werden geschonken.
In Engeland teruggekeerd, huwde hij d. dochter v. Fairfax, waardoor hij zijn goederen
herwon, doch Cromwell liet hem in d. Tower
gevangen zetten, waaruit hij eerst na diens
dood ontslagen werd. Nadat Karel II d. troon
beklommen had, klom hij tot hoogen rang,
hij werd in 1671 tot kanselier v. Cambridge
benoemd en in 1672 naar Frankrijk afgevaardigd om 't verbond tegen d. Vereen. Nederlanden tot stand te brengen; hij was 't hoofd
v. 't Cabal-ministerie (zie Cabal) en hield met
Arlington 't oog op d. onderhandelingen tuss.
Lodewijk XIV en d. Staten v. Holland over
d. vrede. Toen hij zich in 1675 in 't Parlement
tegen d. Koning verzette, werd hij v. hoogverraad beschuldigd en andermaal in d. Tower
gezet, doch weder in vrijheid gesteld, toen hij
beloofde, dat htj zich bij d. Koning zou aansluiten. Na Karels dood in 1685 trok Buckingham
zich op zijn goederen terug; hij wijdde zich
sedert a. letterkundigen arbeid en overl. in
1688; met hem stierf 't geslacht Villiers uit. In
1704 werden zijn geschriften to Londen uitgeg.,
waarin versch. stukken voor ondergeschoven
worden gehouden. 't Meest bekend is zijn tooneelstuk The Rehearsal", een satire op d.
dramatische dichters v. zijn tijd; dit stuk
heeft Sheridan aanleiding gegeven tot 't vervaardigen v. zijn comedie „The Critic".
Buckingham (JOHN SHEFFIELD, hertog v.),
staatsman en letterkundige, geb. in 1649,
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diende gedurende d. oorlogen tegen d. Zeven
Provinci6n op d. Britsche vloot, vervolgens bij
't Fransche leger onder Turenne en beoefende
d. staatkunde en tevens d. letterkunde. Hij
schreef op een tocht naar Tanger, toen hij
tegen d. Mooren met Engelsche hulptroepen
uitgezonden was, zijn gedicht The Vision";
hij genoot 't vertrouwen v. Jacobus II, die
hem tot groot-kamerheer verhief, en ging op
diens aandrang tot d. R. Kath. kerk over. Hij
onttrok zich gedurende d. omwenteling, die
d. troonsbeklimming v. Willem III voorafging,
a. d. staatszaken, bekleedde onder Willem III
gewichtige betrekkingen, werd door koningin
Anna bij hare troonsbeklimming, in 1702, tot
groot-zegelbewaarder aangesteld en verkreeg
in 1703 d. titel v. Hertog v. Buckingham. Hij
voegde zich een tijd lang, uit vijandschap
tegen MARLBOROUGH, bij d. oppositie en werd
na d. val v. 't ministerie in 1710 president v.
d. ministerraad. Sedert bezat hij groote macht.
Hij had zelfs na d. dood v. koningin Anna,
in 1714, deel a. 't rijksbestuur, in afwachting
der aankomst v. George I. Hij onttrok zich
vervolgens a. d. regeering en wijdde zich tot
a. zijn dood, in 1721, a. letterk. arbeid. Zijn
gedichten en treurspelen dragen d. kenmerken v. vernuft en smaak, doch zij missen ,
scheppingskracht on oorspronkelijkheid; zijne
„Memoirs" zijn echter learr& en onderhoudend. Zijn gezamenlijke werken zijn in 1723
on in 1729, in twee dln, te Londen uitgeg.
Buckland (WILLIAM), geb. in 1784 to
Axminster in 't Eng. graafs. Devon, studeerde
to Oxford in godgeleerdheid en natuurkunde
on werd daar hoogl. in d. delfstofkunde en in
d. aardkunde. Hij stichtte er 't goologisch
museum, werd gekozen tot bestuurslid v. d.
Royal Society en tot deken v. Westminster.
Hij werd eenige jaren voor zijn dood krankzinnig en overl. 18 Aug. 1856. Behalve verhandelingen v. geleerde genootschappen on
opstellen in tijdschriften gaf hij in 't licht:
„Reliquiae antediluvianae" (2 dr., 1824) en d.
Bridge water-verhandeling (zie dat art.) „Geology and mineralogy considered with reference
to natural theology (4e dr., 1869). — Zijn zoon
FRANCIS TREVELYAN B. trad in zijn spoor en
schreef behalve „Curiosities of natural history"
(1877) eenige werken over ichtyologie.
Buckle (HENRY THOMAS), geb. 24 Nov. 1822
to Lee in Bedfordshire, was voor d. handel
bestemd, maar gevoelde sterke neiging tot
letterk. studien, zoodat hij, toen zijn vader
hem een groot vermogen naliet, zich geheel
a. wijsgeerig geschiedk. arbeid wijdde. d.
Omgang met BUNSEN en andere geleerden
bracht veal bij tot zijn vorming. Hij is beroemd geworden door zijn „History of civilisation in England" (5e dr., 1874), een onvoltooid werk, door d. een hoog geprezen, door
d. ander hevig bestreden, maar ontegenzeggelijk een oorspronkelijk wijsgeerig geschrift,
d. vrucht v. ernstig denken en vlijtig onderzoek, geen opsomming v. feiten, maar een
verbinding v. oorzaken en gevolgen. Na d.
voltooiing v. 't 2e deel ondernam hij tot
herstel zijner gezondheid en verder onderzoek
een reis naar 't Oosten, op welke hij 29 Mei
1862 to Damascus overl. Hij had nog essays
geschreven On liberty" on On the influence
of women" on uit zijn nagelaten papieren
verscheen „Miscellaneous and posthumous
works" (3 dln, 1872).
Buckskin bet. boksvel en is d. naam v.
een in Engeland vervaardigde gekeperde wollen stof. Zoowel in Engeland als in Frankrijk
on Duitschland wordt echter een goedkoopere
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soort vervaardigd, waarvan d. scheringdraden
v. katoen en alleen d. inslagdraden v. wol zijn.
Bucalica, Zie Herderszangen.
Buc ►uoy (JACOB DE), geb. 26 Oct. 1693 te
Amsterdam, voer reeds jong ter zee, vervaardigde goede zeekaarten en kwam daardoor
in dienst der 0.-Ind. Comp. Hij bewees belangrijke diensten op el. Oostkust v. Afrika,
maar vigil in handen v. zeeroovers, zoodat hij
drie jaar op Madagascar onder wilden moest
leven. Toen gelukte 't hem a. boord v. een
Hollandsch schip en naar Batavia te komen
(1725). Hij klom sedert langzaam in rang op,
maar werd in 1733 resident op d. kust v. Siam.
In 't Vaderland teruggekeerd. vestigde hij zich
te Haarlem, hij onderwees d. aardrijkskunde en
stuurmanskunst en beschreef zijn lotgevallen
in „Aanmerkelijke ontmoetingen in een zestienjarige reize naar Indie". (1724, tweemaal
herdr.). Er bestaat ook v. hem „d. Waterwereld
beschouwd ten nutte der koopvaardij en
zeevaart" (1752).
Buczacz is een arrond.-hoofdstad met
10 000 inw. in Galliciti a. d. Strypa, kort voor
deze in d. Dnjestr vloeit. d. Stad bestaat v.
d. handel en d. omstreek v. d. landbouw. Er
is een kasteel v. 't gravengeslacht POTOCHI.
In 1672 werd er d. vrede tuss. d. Polen en
Turken gesloten.
Budaeus (GUILLAUME), geb. te Parijs in
1457, studeerde te Orleans in d. rechten, werd
onder Lodewijk XII met een zending naar
Itali6 belast en had grooten invloed op Frans 1.
Hij bewoog dezen Koning tot 't stichten v. 't
Coll6ge de France en v. d. Bibliotheek to
Fontainebleau en tot 't vernietigen v. een besluit der Sorbonne, dat d. boekdrukkunst in
Frankrijk verboden zou worden. Hij overl.
als koninklijk bibliothecaris, 23 Aug. 1540.
Hij schreef kernachtig Fransch en Latijn,
zijn gezamenlijke werken zijn to Basel in 4
dln in 1557 uitgeg.; daarin zijn opmerkelijk
„De asse et partibus ejus" en „Commentarii
linguae graecae", dat d. studie v. 't Grieksch
in Frankrijk zeer bevorderd heeft. Vermoedelijk was hij d. Hervormde leer toegedaan;
zijn weduwe en zonen beleden later openlijk
deze leer en weken na d. Bartholomeusnacht
't land uit; een tak der familie vestigde zich
in Pommeren en noemde zich daar BUDDE.
Budal (HANS), geb. to Drontheim in 1830,
beoefende d. beeldhouwkunst met gunstig gevolg a. d. academie to Kopenhagen on arbeidde
v. 1860 t. '70 to Rome. Voor d. Domkerk zijner
geboortestad vervaardigde hij een beeld v.
Christus en v. zijn overige werken zijn 't beroemdst: „'t Meisje met d. kat"; „'t Meisje
met d. dooden vogel" en „Een meisje, zich 't
haar vlechtend". Hij overl. in Mrt 1879.
Budapest of Boeda-Pest is d. hoofdstad v. 't Hongaarsche comitaat Pest, d. zetel
der Hongaarsche regeering en d. vergaderplaats
der Magnaten en der Volksvertegenwoordiging.
d. Stad is ontstaan uit d. in 1873 tot een gemeente vereenigde steden Ofen of Buda a. d.
rechter- (West-) en Pest a. d. linker- (Oost)oever v. d. Donau. Zij is sedert deze samensmelting snel in bevolking toegenomen en
telde op 1 Jan. 1891 een half millioen inw. d.
Donau is boven d. stad ruim 900 M. breed,
vernauwt zich tot 300 M. on vormt beneden
d. stad een kom v. 1100 M. breed. Beide oevers
zijn door drie bruggen verbonden: een spoorwegbrug, een kettingbrug, v. 1842 t. '49 gebouwd, 390 M. lang met een spanning v. 190 M.
tuss. d. twee hoofdpijlers, en een nog groot•scher v. 1872 t. '75 gebouwde brug v. 474 M.
engte en 17 M. breedte. d. Stad beslaat ruim
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18 000 H.A. en is in 12 wijken verdeeld; d.
Binnenstad of 't oude Pest bevat merkwaardige oude gebouwen, t. N. daarvan is d. handelswijk, Leopoldstad, en a. d. overzijde in 't
oude Ofen d. Vesting- of Bovenstad. Er zijn
schoone kaden en ruime pleinen, waaronder
't Frans-Jozefsplein met d. Kroningsheuvel,'t
Raadhuisplein, 't Frans-Deakplein, 't Jozefsplein met een bronzen standbeeld v. d. stadhouder aartshertog Jozef. Van d. straten is
d. Waitzener-straat met haar sierlijke winkels
't middelpunt v. 't verkeer en heeft d. Radiaalstraat een lengte v. 2275 M. en een breedte
v. 34 a, 46 M. Onder d. gebouwen zijn merkwaardig: d. fraaie kerken, d. Koningsburcht
op een heuvel in d. Vestingstad, die ruim
200 vertrekken en d. regali6n der Hongaarsche
kroon bevat, d. paleizen v. aartshertogen en
adellijke geslachten, d. schouwburg in Ofen,
't Nationaal museum, 't ongemeen prachtig
universiteitsgebouw met fresco's en ruim 200
karyatiden, d. stedelijke redoute, met schoone
zalen en arcaden, in Pest.
Voor Budapest tot deze ontwikkeling kwam,
heeft 't veel geleden, inzonderheid gedurende
d. omwentelingstijd v. 1848 en '49. Pest was
toen d. zetel v. 't revolutionair bewind onder
KOSSUTH. Deze ontruimde d. stad op 4 Jan.
1849, toen WINDISCHGRaTZ er binnenrukte en
d. staat v. beleg of kondigde, maar op 23 Apr.
dwong DEMBINSKI d. Oostenrijkers zich naar
d. overzijde der rivier in Ofen terug te trekken,
vanwaaruit zij Pest bombardeerden, 'tgeen
door Dembinski met een bombardement v.
Ofen beantwoord werd. Eerst na d. capitulatie
v. Villagos kregen d. Oostenrijkers Pest weer
in handen en kon a. 't herstel der schade gearbeid worden.
Buddeus (JOANNES FRANCISCUS), geb. 25
Juni 1667 to Anklam in d. Pruis. prov. Pommoron en overl. 18 Nov. 1729 to Gotha, was
een afstammeling v. d. Franschen geleerde
Budaeus (zie dat art.). Hij heeft veel roem
verworven als Luthersch godgeleerde on wijsgeer. Hij was achtereenvolgens hoogl. in d.
wijsbegeerte to Halle en to Jena en voerde
tegen Wolf een pennestrijd over diens wijsgeerig stelsel, waarin hij echter to kort schoot.
Er bestaan v. hem: „Historia ecclesiastica
Veteris Testament"; „Historia juris Naturae";
„Elementa philosophiae practicae" en „Elementa philosophiae instrumentalis". Ook zijn
zoon on kleinzoon waren scherpzinnige geleerden en hebben versch. wijsgeerige on
rechtsgeleerde werken geschreven.
Buddeus (AuRELiO), een afstammeling v.
d. voorg., geb. 1817 to Altenburg, studeerde
to Leipzig in d. geneeskunde, deed verre reizen
tot uitbreiding zijner kennis on werd toen
redacteur der „Allgemeine Zeitung". In 1849
legde hij deze taak neder en vestigde zich to
Munchen, waar hij 1 Apr. 1880 overl. Van zijn
werken zijn 't bekendst zijn zaakrijke geschriften over Rusland, bijv. „s. Petersburg
im kranken Leben"; „Halbrussisches"; „Ruszland" en „Ruszlands sociale Gegenwart".
Buddha, zie Boeddha.
Buddingh (DERK), geb. 18 Dec. 1800 to
Driel, was eerst onderwijzer to 's Gravenhage,
daarna leeraar en bibliothecaris a. d. Koninkl.
academie to Delft en leefde na d. opheffing
dezer instelling ambteloos to Utrecht. Hij behoorde tot d. stichters v. 't Nederl. Onderw.
Genootschap en was er voorzitter van, toen
't bij kon. besluit in 1844 werd erkend. Hij
overl. 16 Apr. 1874. Van zijn vele schriften
worden hier vermeld: „Eddaleer; handboek
voor d. Noordsche mythologie" (1837); „Ge-
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schiedenis v. opvoeding en onderwijs" (1843);
„d. Serk, school en wetenschap in d. Vereen.
Staten v. N.-Amerika" (3 stn., 1853); „Wandelingen door d. Betuwe ter opsporing v. oudheden"
(1854—'65); „Dietsche taal en pogzie" (1859) en
,d. Dietsclier J. v. Maerlant" (1869).
Buddingh (STEPH. ADR.), geb. 26 Mrt 1811 te
's Gravenhage, studeerde in d. godgeleerdheid
te Leiden, nam als vrijwilliger deel a. d. Tiendaagschen veldtocht en was v. 1834 t. '57 predikant in Nederl. 0.-Indic. Hij was daar
werkzaam in een aantal eervolle betrekkingen,
lid v. versch. besturen, o.a. lid der hoofdcommissie voor 't Onderwijs, en deed v. 1853 t. '57
een groote reis door Java als inspecteurgeneraal on diende daarover rapporten in met
voorstellen tot verbetering v. 't onderwijs. In
't Vaderland teruggekeerd, overt. hij te Katwijk, 29 Juli 1869. Van zijn geschriften worden
hier vermeld: ,'t Nederl. gouvernement v.
Makassar op Celebes" (1843); „d. Doodstraf"
(1846); „Indisch Archief' (1849—'50, 4 dln);
„Chronologische schets v. d. lotgevallen der
Protest. kerk in Ned. 0.-Indi6 v. 1615 t. 1857"
en „Nederl. 0.-Indische reizen" (3 dln, 1859—'61).
Buddleia, heet een plantengesl. uit d. fam.
der Gemaskerdbloemigen (Personatae), waartoe
immergroene heesters uit warme streken behooren, die om d. fraaien worm en sierlijke
bloemen in d. gematigde kas gekweekt worden. d. Geliefdste soorten zijn : B. americana,
uit W.-Indic, 3 M. hoog, met trosvormige
area, B. sessiliflora, uit Mexico, met okselstandige bloemen, en B. globoso, d. fraaiste v.
alle, inheemsch in Peru en Chili, met gele
welriekende bloemen.
Dude] is een gemeente met 2000 inw. in
d. prov. N.-Brabant, een half uur v. d. Belg.
grens, 11 KM. t. W. v. Weert, met een station
V. d. spoorw. Roermond-Weert-Neerpelt.
Budge (LuDw. JULIUS), geb. 6 Sept. 1811.
te Wetzlar, studeerde in genees- en natuurkunde to Marburg, Wilrzburg en Berlijn, yestigde zich eerst als arts in zijn geboorteplaats,
maar wijdde zich later a. 't hooger onderwijs,
werd in 1855 hoogl. to Bonn en in 1856 hoogl.
in d. anatomie en physiologie en directeur v.
't anatom. kabinet to Greifswald, waar hij 14
Juli 1888 overt. Zijn onderzoek richtte zich
hoofdzakelijk op 't zenuwstelsel en hij toonde
't verband aan tuns. 't sympathisch zenuwstelsel v. d. hersenen en d. spijsverterings- en.
afscheidings-organen. Behalve versch. verhandelingen in geneesk. tijdschriften schreef hij:
„Lehre vom Erbrechen" (1840); „Untersuchungen fiber das Nervensystem" (1842, 2 dln);
„Allgemeine Pathologic" (1843); „Die Bewegung der Iris" (1853); „Handbuch der Physiologie" (8e dr. 1862) en „Compendium der Physiologic)" (1864).
Budget, zie Staatsbegrooting.
Biidinger (MAX), geb. 1 Apr. 1828 to Kassel,
studeerde to Marburg, Bonn en Beriijn in d.
letteren en geschiedkunde, vertoefde eenige
jaren to Weenen tot histor. onderzoekingen
en werd in 1861 hoogl. in d. algem. geschiedenis to Zurich. Zijn hoofdwerk heet „Oesterreichische Geschichte bis zum Ausgange des
13n Jahrh." (1858). Verder schreef hij : ,,Zur
Kritik der altbairische Geschichte" (1857);
„Zur Kritik der altbOhmische Geschichte"
(1857); „KOnig Richard III -v. England" (1858);
„Ein Buch Ungarischer Geschichte, 1058-1100"
(1866); „Zur agyptischen Forschung Herodot's"
(1872); „Vorlesungen fiber Englische Verfassungsgeschichte" (1880) en vele monografieen
en opstellen in tijdschriften.
Budweis is d. hoofdst. v. een evenzoo
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genoemd gewest in Bohemen, 82 1/2 vk. geogr.
mijl groot met 300 000 bew. d. Stad ligt a. d.
Moldau, op 49. N.-Br. on 141/2° O.L. v. Greenwich
on heeft 24 000 inw. 't Hoogduitsch wordt er
meer gesproken dan 't Czechisch ; d. akkers
om d. stad zijn zeer vruchtbaar on in d. bergen
wordt eenig goud on zilver gevonden. d. Stad
heeft fraaie pleinen en breede straten met
overdekte galerijon voor d. voetgangers. Zij
is in 1265 gesticht door koning Ottokar II,
werd in 1611 door Romeo, veldheer der Passauers, belegerd on bij verrassing ingenomen,
is vermaard door d. overwinning in 1620, door
d. keizerlijke generaals Bucquoi en Dampierre
op d. Boheemsche opstandelingen onder d.
graaf v. Mansfeld behaald, en werd in 1744
door d. Pruisen bezet, doch in 't volgend jaar
weder door hen ontruimd.
Buenos-Ayres (Ciudad de Nuestra Senora,
Ciudad de la Trinidad) heet d. hoofdstad v. d.

republiek Argentinie of der Vereenigde Staten
v. Rio de la Plata in Z.-Amerika. Zij ligt op
d. rechteroever v. d. La Plata-stroom, 40 geogr.
mijl v. d. monding op 34' 35' 30• Z.-B. on
58° 22. W.-L. v. Greenw. d. Stad heeft 380 000
inw. en heeft een zelfstandig bestuur, dat niet
onderworpen is a. d. gouverneur v. d. staat
Buenos-Ayres (650 000 bew.). Zij is regelmatig
gebouwd in d. gedaante v. een langwerpig vierkant on d. straten snijden elk. onder rechte
hoeken ; zij is door een citadel en versch. forten
gedekt. Morkwaardig zijn: d. Plaza del Fuerto;
d. Plaza del 25 de Mayo, met een obelisk. ter
gedachtenis a. d. bevrijding op 25 Mei 1810•
d. Plaza de Toros; 't paleis v. d. dictator;
gebouw der Volksvertegenwoordiging; 't
Raadhuis; d. Domkerk met een prachtigen
koepel ; voorts vindt men er een aantal R.-Kath.
kerken, monniken- on nonnenkloosters, inrichtingen v. liefdadigheid, een hoogeschool, een
sterrewacht, een militaire academie, een bibliotheek met meer dan 25 000 banden, een
Latijnsche school, veal inrichtingen voor lager
onderwijs, versch. geleerde genootschappen.
d. Handel is er zeer aanzienlijk, niettegenstaande daze door d. oorlog tegen Brazilid
veal geleden heeft, on bestaat hoofdzakelijk
in d. uitvoer v. talk, huiden, koper uit d.
mijnen v. Chili en d. invoer v. katoenen on
wollen stoffen, aarde- en ijzerwerk. Ook is d.
handel to land met Peru en Chili belangrijk.
Groot en steeds toenemend is 't aantal landverhuizers, dat sedert 1860 in daze stad aankomt en voor een deel daar blijft, zoodat
Buenos-Ayres snel in aanwas toeneemt en d.
grond nabij d. stad vijf honderd maal zooveel
waard is als to voren. Buenos-Ayres, ofschoon
a. d. rivier gelegen, heeft geen eigen haven;
d. ondiepten on banken in d. La Plata-strooni
beletten, dat d. groote schepen nader dan
1 a 1"2 geogr. miji bij d. stad komen; daar
moeten dus d. handelswaren in lichters overgeladen on verder gevoerd worden. d. Stad
is omstr. 1540 door don Pedro de Mendoza
gegrondvest; maar door d. aanvallen der
Indianen werd zij verlaten, waarna in 1580
een nieuwe volkplanting kwam. In 1620 werd
er een bisschoppelijke zetel gevestigd en, toen
in 1778 't onder-koninkrijk La Plata gesticht
was, werd Buenos-Ayres d. hoofdplaats en d.
residentie v. d. onderkoning; in 1810 brak d.
bevrijdingsoorlog uit, waarvan in 1816 d. stichting der onafhankelijke republiek Argentinie
't gevolg was.
Buen-retiro is een kasteel t. 0. v. Madrid,
dat om d. gezonde ligging voorheen a. 't
Spaansche Hof tot een verblijf in 't voorjaar
strekte. Na een hevigen strijd op 5 Dec. 1808
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vial 't d. Franschen in handen, die 't van al
zijn pracht beroofden en in een citadel veranderden. 't Is niet weer hersteld en wordt
nu tot een artillerie-kazeme en magazijn
gebruikt.
.Buff (HEINRICH), geb. 23 Mei 1805 to ROdelhelm bij Frankfort a. d. Main, bestudeerde d.
scheikunde to Gottingen, Gieszen en Parijs,
paste eerst zijn kennis toe op 't fabriekswezen,
maar nam in 1838 een benoeming aan v. hoogl.
in d. natuurk. to Gieszen, waar hij 24 Dec.
1878 overl. Hij schreef o. a. „Lehrbuch der
StOchiometrie" (2e dr. 1841); „Grundrisz der
Experimentalphysik" (1853) en „Lehrbuch der
physikalischen Mechanik" (1871—'74, 2 din).
Buffalo is een districts-hoofdst. in d.
N.-Amer. staat New-York, a. 't meer Erie,
niet ver v. d. Niagara-waterval on door spoorwegen met d. hoofdlijnen v. N.-Amerika verbonden. d. Stad heeft ruim 160 000 inw. en is
regelmatig gebouwd; d. Mainstreet is 4 KM.
lang. Er zijn vele en groote inrichtingen voor
handel on nijverheid, o. a. een havenhoofd in
't meer v. 500 M. met een vuurtoren op 't eind,
versch. kerken en scholen, een universiteit
en een Female academy (hoogeschool voor
vrouwen).
Buffel (Bos bubalus). d. Naam Bubalus ward
eerst door d. Romeinen a. een soort Afrikaansche Antilopen gegeven, maar later toegepast
op 't wilde rund uit d. Duitsche wouden.
Thans worden er door verstaan 't rund, dat
oorspronkelijk uit Azle stamt on sedert d. 6e
eeuw in Europa is overgebracht, en nog twee
soorten v. runderen in Z.Afrika. Ook wordt
in N.-Amerika d. Bison algemeen Buffalo genoemd.
d. Gewone buffel, tegenw. veal in Italie,
Hongarije on Tyrol voorkomend, blijft meestal
kleiner dan d. gewone stier; hij heeft korte,
gedrongen laden, een grooten kop met gewelfd
voorhoofd on breeden muil. Zijn hoornen staan
laag on zijn driehoekig, eerst naar beneden
en naar achteren, daarna omhoog on naar
voren gebogen. Hoornen, huid en hoeven zijn
gewoonlijk zwart; 't haar is dun behalve op
't voorhoofd, a. d. hals en d. knieen. d. Buffel
is veal woester en ontembaarder dan 't gewone rund; hij heeft een bijzondere geneigdheid tot water, waarin hij soms d. geheelen
dag doorbrengt. Niettegenstaande d. langzaamheid zijner be wegingen, is hij v. groote waarde
als trekdier, als lastdier wordt hij slechts in
Azie gebruikt en dan uitsluitend om goederen
to vervoeren, die tegen 't water bestand zijn.
't Vleesch v. d. buffel is hard on taai en wordt
alleen in nood tot voedsel gebruikt. d. Buffelmelk is drinkbaar; d. huid levert een duurzaam
leder op. Van d. beide Afrikaansche buffelsoorten is die v. d. kaap d. Goede Hoop 't
meest bekend en reeds door Sparmann in 1779
in d. Verhandelingen der Stokholmsche Academie beschreven. Hij onderscheidt zich hoofdzakelijk door d. hoornen, die zeer breed zijn
a. 't grondstuk en elk. voor 't voorhoofd bijna
naderen. Toen d. Hollanders zich a. d. Kaap
vestigden, waren daze buffels daar talrijk;
tegenw. treft men ze nog slechts in enkele
streken der kolonie aan. d. Andere soort, die
zeer korte hoornen heeft, is eerst sedert d.
reis v. Denham en Clapperton bekend gewor.
den en door Gray als Bos brachyceros in 't
Magazine of nat. Hist. beschreven. d. Karbouw
op Java is een verscheidenheid v. d. 0.-Ind.
reuz , nbu,ffel (B. bubalus arni). d. Amerikaaneche buffel heet bison (zie dat art.).
Buffet (LOUIS JOSEPH), geb. 26 Oct. 1818 to
Mirecourt in d. Vogezen, studeerde in d.
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rechten en trad op als advocaat, maar ward
in 1848 tot lid der Constitueerende vergadering gekozen en reeds datzelfde jaar onder
d. president LOUIS NAPOLEON minister v. handel en landbouw. Na d. coup d'etat v. 1851
trok hij zich aanvankelijk uit 't staatk. leven
terug. Eerst sedert 1864 nam hij weder deel
a. d. regeering, hij was leider eener middenpartij in 't Wetgevend lichaam en in 1870
minister v. Financien. Na d. val v. Napoleon III
was hij beurtelings minister of president der
Kamer, maar in 1876 ward hij niet herkozen
en nam hij zitting als senator.
Bufron (GEORGE LOUIS LE OLERC, graaf v.),
die door zijn schriften over nat. hist. en zijn
kabinet v. naturalien beroemd ward, is 7 Sept.
1707 to Montbar in Bourgondie gob.; zijn wader
was lid v. 't Parlement to Dijon en wilde
hem tot denzelfden rang opleiden, maar d.
studie v. wiskunde en natuurl. historie nam
d. jonkman geheel in beslag en verijdelde
's vaders plan. Na volbrachte studien bereisde BUFFON Italie en Engeland. Hij ward in
1739 tot intendant v. d. Koninklijken tuin aangesteld en vatte nu 't plan op, d. nat. historie,
die tot zijn tijd dor en zonder samenhang be
handeld was, in een voor alien toegankelijken
vorm boeiend en systematisch to beschrijven.
Hij verbond . zich daartoe met DAUBENTON en
beiden leverden na een arbeid v. tien jaar d.
eerste drie deelen hunner natuurlijke historie,
waarop v. 1749 t. '67 nog twaalf deelen volgden,
die d. beschouwing der aarde, d. natuur der
dieren en d. geschiedenis v. d. mensch en der
zoogdieren bevatten. d. Volgende negen deelen, die v. 1770 t. '83 verschenen, bevatten d.
geschiedenis der vogels, waaraan DAUBENTON
geen deel nam, omdat BUFFON a. een uitgave
v. d. geschiedenis der viervoetige dieren
arbeidde, waaruit hij 't beschrijvend en ontleedkundig gedeelte had weggelaten. Hierdoor verkreeg 't werk een andere gedaante
on ward het minder uitvoerig in geschieden ontleedkunde, waaraan teen eerst Gueneau
v. Montbeillard en naderhand d. abt Boron
arbeidde. BUFFON schreef zonder hulp v. 1783
t. '88 d. vijf deelen over d. delfstoffen. Van
d. zeven bijgevoegde deelen, waarvan 't laatste eerst na zijn dood verscheen, is 't vijfde
't beroemdste v. al d. werken v. BUFFON,
want 't bevat zijn „Tijdperken der natuur", een
hypothetische wordingsgeschiedenis der aarde.
BUFFON was niet voor d. taak, die hij aanvaard had, berekend; grondige kennis ontbrak
hem en hij trachtte dit door een levendige
verbeelding en dichterlijken stij1 to vergoeden.
Hij was een tegenstander v. d. school v.
LINNAEUS. Zijn doel was overreding, niet overtuiging en zijn theorieen zijn bijna alle ijdel
bevonden. Zijn beschrijvingen v. d. gewoonten der dieren zijn niet naar eigen waarnemingen ontworpen, zoodat thans voor d.
natuurkundige 't werk v. BUFFON slechts
waarde heeft om 't beschrijvende en ontleedkundige gedeelte, dat door DAUBENTON is
opgesteld. Weinige geleerden verwierven bij
hun leven zooveel eer en lof als BUFFON;
door hem ontstond een algemeene smaak
voor d. nat. historie en hij verwierf d. gunst
on onderscheiding v. vorsten en grooten.
Lodewijk XV verhief hem tot d. gravenstand
en onder Lodewijk XVI ward, nog bij BUFFONS
leven, a. d. ingang v. 't kabinet des Konings
een standbeeld voor hem opgericht met 't
bijschrift „Majestati naturae par ingenium".
BUFFON overl. to Parijs, 16 Apr. 1788. Zijn
werken zijn dikwijls herdrukt, d. beste uitgaaf is die v. 1749 t. '88 „Histoire naturelle
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generale et particuliere" (36 dln, Parijs). Nog
voortdurend worden daar werken onder d.
titel „Suites a Buffon" uitgegeven.
Bug td.) of Boeg is een rechtsche tak v.
d. Weichsel, die a. d. N.-helling der Karpathen
in GalHole ontspringt, vormt d. grens tuss.
Rusland en Polen en valt na een loop v. 190
geogr. mijl bij Novo-Georgiewsk in d. Weichsel.
Ook een rechtsche (westelijke) tak v. d. Dnjepr
beet Bug. Deze ontspringt insgelijks in d.
Karpathen, is 100 geogr. mijl lang, maar
weinig bevaarbaar, eerst door watervallen,
later door d. stroom versperrende rotsblokken.
Bugeaud (THOM. RoB.), hertog v. Isly,
maarschalk V. Frankrijk, werd geb. 15 Oct.
1784 te Limoges en trad in 1802 als vrijwilliger in dienst. Hij onderscheidde zich in d.
Napoleontische oorlogen, klom op tot kolonel
en voegde in 1815 bevel over d. voorhoede v.
leger der Alpen. Onder d. Restauratie begaf
hij zich naar zijn geboortegrond en bevorderde
hij daar landbouw en volksonderwijs; maar
na d. Juli-omwenteling trad hij weder in dienst.
Hij werd ook naar d. Volksvertegenwoordiging
-afgevaardigd en ijverde daar tegen uitbreiding
v. 't kiesrecht en tegen drukpersvrijheid, maar
voor d. belangen v. d. landbouw en voor d.
verzorging v. 't leger. In 1836 werd hem 't
-opperbevel opgedragen over d. troepen in
Algerie, welke tegen Abd-el-Kader op zouden
rukken, die in d. prov. Oran gevallen was.
Na een veldtocht v. drie maanden had hij
-dezen gevaarlijken Emir a. d. Tafna en a. d.
Sika verslagen en Oran beveiligd, waarvoor
hij tot luit.-generaal benoemd werd. Van 1840
t. '47 was hij gouverneur v. Alger* hij bracht
, die kolonie tot rust, veiligheid en aanvankelijken bloei, dwong d. Kabylen tot erkenning v. 't Fransche gezag en bracht d. oorlog
tegen Marokko ten einde door d. beslissende
overwinning op 14 Aug. 1844 bij Isly, waarvoor hij d. hertogstitel ontving. Hij was toen
reeds maarschalk. Toen in 1848 d. Februari• mwenteling uitbrak, droeg Lodewijk Filips
hem 't opperbevel v. 't leger te Parijs op,
en hij zou die naar een welgeordend plan
bedwongen hebben, als niet d. Koning hem
bevolen had 't leger naar d. kazernen terug
te voeren. Hij onderwierp zich a. d. republiek,
word afgevaardigde en voegde zich bij d.
uiterste rechterzijde, doch reeds 9 Juni 1849
werd hij door d. cholera weggerukt. BUGEAUD
was niet populair, ook bij 't leger niet bemind, maar altijd trouw a. zijn meester, stipt
op zijn post, in hachelijke oogenblikken kalm
en bezadigd.
Bugenhagen (JoH.), ook bekend onder d.
naam dr. POMERANUS, d. medestander der
kerkhervormers Luther en Melanchton, werd
24 Juni 1485 te Wollin geb. Hij studeerde te
Greifswald en werd in 1503 rector te Trepkow.
Hier werd hem door hertog Bogislaw X opgedragon d. geschiedenis v. Pommeren te schrijyen; hij deed dit in een voortreffelijk werk,
dat echter eerst in 1728 uitgeg. is („Pomerania
in IV libros divisa"). Hij begroette het optreden v. Luther met geestdrift en voegde
zich in 1521 te Wittenberg bij hem, werd er
leeraar a. d. universiteit en predikant in een
der kerken. Een ontzaggelijk aantal hoorders
volgden zijn lessen en leerredenen en gedurende Luthers verblijf op d. Wartburg hield
BUGENHAGEN d. standaard v. d. Hervorming
te Wittenberg omhoog. In Saksen stond hij
als superintendent a. 't hoofd der geestelijkheid, koning Christiaan III v. Denemarken
liet zich door hem kronen en droeg hem d.
bevordering der Hervorming in zijn rijk en
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d. inrichting der universiteit op. Toen LUTHER
overleden was, h ield BUGENHAGEN d. lijkrede. —
een meesterstuk, dat beiden mannen evenzeer
tot eer strekte. Van toen of ondervond hij
slechts rampen en verdriet: d. Smalkaldische
oorlog, d. nederlaag bij Milhlberg op 24 Apr.
1547, waarbij d. Keurvorst gevangen raakte
en Saksen geteisterd werd, 't beleg v. Wittenberg en daarbij d. twisten tuss. d. Protestanten over d. geloofsleer en 't Interim, d.
miskenning v. drijvers als Amsdorf en Osiander verbitterden zijn laatste levensjaren. Hij
werd ziekelijk en blind en overl. 20 Apr. 1558.
Hij heeft veel geschriften nagelaten en Luther
bijgestaan in d. Bijbelvertaling. Brieven v.
Bugenhagen komen voor in Schumachers
Briefe gelehrter Manner an die KOnige v.
Danemark" (1857).
Bugge (THOMAS), geb. te Kopenhagen in
1740 en daar overl. 15 Jan. 1815, bewees zijn
vaderland en a. d. wetenschap gewichtige
diensten als hoogl. in d. wis- en sterrekunde
a. d. universiteit te Kopenhagen en lector in
d. zeevaartkunde. d. Trigonometrische opname
v. Denemarken, Noorwegen en IJsland was
hem opgedragen, hij liet daarvan nauwkeurige kaarten vervaardigen en arbeidde daaraan v. 1780 tot a. zijn dood. Van niet minder
belang zijn zijn ontdekkingen op 't gebied
der sterrekunde en d. door hem volbrachte
waarnemingen. Ook d. zeevaart heeft hem
eenige nieuwe instrumenten en verbeteringen
a. reeds bestaande te danken. Zijn waarnemingen v. d. veranderlijke ster Algol, zijn
bepaling v. d. inclinatie v. d. magneetnaald en
zijn waterpaswerktuig verschaften hem een
Europeeschen roem. Hij heeft versch. kundige
officieren voor d. zee- en landmacht gevormd.
Bij 't bombardement v. Kopenhagen, in 1807,
werd zijn bibliotheek met zijn instrumentenverzameling grootendeels verwoest; doch 't
gelukte hem d. a. zijn zorg toevertrouwde
stukken, meerendeels behoorende tot d. instrumenten v. 't observatorium, te redden. Zijn
geschriften zijn meest in d. verhandelingen
v. gel. genootschappen geplaatst; eenige zijn
afzonderlijk in 't licht verschenen en in d.
Kon. boekerij to Kopenhagen worden nog
belangrijke, onuitgeg. handschriften v. hem
bewaard. Zijn hoofdwerk heat „Erste Griinde
der reinen u. abstracten Mathematik" (20 dr.
1814).
Bugineezen of Boegineezen heeten d.
binnenl. bewoners v. Celebes en naburige
eilanden. Zij zijn in 't midden der 17e eeuw
tot d. leer v. Mohammed bekeerd, drijven
handel, weven fijne stollen on bewerken zeer
goed metalen. Zij zijn dapper en bij een goede
behandeling trouw, maar anders listig en
wraakgierig. Volgens opdracht v. 't Ned.
Bijbelgen. heeft dr. B. F. MATTHES hun taal
bestudeerd on daarvan een spraakkunst vervaardigd.
_Buhl (LUDWIG v.), geb. 4 Jan. 1816 to Mt:Inchon, studeerde daar, to Weenen en to Parijs in
d. geneeskunde on werd in 1859 hoogl. in d.
pathologic on pathol.-anatomie in zijn geboortestad. Hij hield voor talrijke toehoorders
voorlezingen over d. pathologische anatomic)
on histologie, over d. diagnostiek a. 't ziekbed
on over een groot aantal lijkopeningen in
cholera-gevallen, werd directeur v. 't pathologisch instituut on schreef: Lungen-entzilndung, Tuberkulose and Schwindsucht"
(2e dr. 1874). Ook bewerkte hij 't pathol.anatom. gedeelte v. Hecker's „Klinik fur Geburtskunde" (1861). Hij overl. 30 Juli 1880.
.Buhle (JOH. GOTTL.), geb. 29 Sept. 1763 to
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Bnmswijk, studeerde in d. wijsbegeerte te
Gottingen, aanvaardde daar in 1787 d. betrekking v. buitengew., in 1794 v. gew. hoogl. in
d. wijsbegeerte en vertrok in 1804 als collegieraad en hoogl. naar Moskou. In 1811 bokleedde hij 't ambt v. voorlezer en bibliotheearls der grootvorstin Catharina, hij keerde
in 1814 naar Duitschland terug en werd in
1815 hoogl. en syndicus, later mededirecteur
v. 't collegium Carolinum in zijn geboortestad,
waar hij 11 Aug. 1821 over l. Hij was een
ijverig volger v. Kant, bezat uitgebreide kennis, rustelooze vlijt en trachtte door zijn
schriften en academische voorlezingen d. beoefening der wijsbegeerte in Duitschland to
bevorderen. ZAjn voorn. werken zijn: „Anktindigung und Empfehlung Offentlicher logischpraktischer Uebungen" (1797),• „Bemerkungen
-nor den Gebrauch der Queil
en zur alteren
Geschichte der Kultur bei den Kelt. und
Scandinay. Volkern" (1788); „Einleitung in die
allgemeine Logik und Kritik der reinen Vernunft" (1795); „Entwurf einer Transcendentalphilosophie" (1798); „Geschichte des philosoph.
menschlichen Verstandes" (1793); „Geschichte
der neuern Philosophie sett der Wiederherstellung der Wissenschaften" (6 dln, 1796 t.
1805); „Grundzilge einer allgemeinen Encyclopadie der Wissenschaften" (1790); „Journal
der Schdnen lainste" (3 din, 1807); „Lehrbuch
der Geschichte der Philosophie" (8 din, 1796
t. 1804); „Lehrbuch des Naturrechts" (1798);
„Untersuchungen -Libor die Hausgotter des
rOmischen Yolks" (1805); „Ueber Ursprung
und Leben des Menschengeslechts" (1822);
„Ueber den Ursprung des Ordens der Rosenkreuzer und Freimaurer" (1804) en „Versuch
einer kritischen Geschichte der Litteratur der
Russischen Geschichte" (1810).
Biihler (GroRG), geb. 19 Juli 1837 te Borstel
in Hannover, studeerde in Oostersche taalen letterkunde te Gottingen, Parijs en Londen
en werd in 1863 hoogl. in d. Oostersche talen
to Bombay. Volgens opdracht v. d. gouverneur
BARTLE FRERE bewerkte hij een Indisch wetboek voor d. prov. Bombay, dat v. 1867 t. '69
in 2 din verschoen onder d. titel „Digest of
Hindu Lawcases". Hij deed herhaaide reizen
door 't binnenland en verzamelde daar voor
d. Britsche regeering en voor d. universiteiten
to Oxford, Cambridge en Berlijn eon groot
aantal Indische handschriften. Tevens gebruikte hij zijn invloed om op uitbreiding v.
't volksonderwijs aan to dringen en, toen
hem in 1878 't bestuur over 't onderwijs
werd opgedragen, stichtte hij een groot aantal
scholen. In 1880 vestigde hij zich to Weenen,
waar hij tot hoogl. was beroepen. Hij vervaardigde een uitg. v. 't oudste Prakrietwoordenboek „Paiyalacchi", v. d. Apastamba
Dharmasiltra en schreef (met KIELHORN)
„Bombay Sanscrit series" (21 din, 1868—'80).
Buideldieren (Marsupialia) vormen een
orde v. d. klasse der zoogdieren, die zich
onderscheidt door 't vroegtijdig ter wereld
komen v. zeer weinig ontwikkelde jongen,
die gewoonlijk in een buidel of zak v. 't moederdier nog lang vertoeven, eer zij in staat
zijn voor zich zelf to zorgen. Doze jongen
zijn verbazend klein (bij d. kengoeroe, die
12 dM. lang is, zoo klein als een muis). Dit
staat in verband met d. eigenaardigen vorm
v. 't bekken. Eerst worden d. jongen bij d.
geboorte door 't moederdier a. d. tepel gebracht, waaraan zij eenige weken onbeweeglijk als vruchten a. een steel blijven hangen,
terwijl dan d. melk door 't samentrekken v.
een borstspier der moeder in d. buisvormigen
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mond wordt gespoten. Later, als zij loopen
kunnen, verlaten zij d. buidel en keeren zij
daarin weder om to zuigen en wanneer er
gevaar dreigt. In d. oude wereld komen deze
dieren niet voor. 't Eerst werden eenige soorten in Amerika bekend, die opossums genoemd
worden geslacht Didelphys v. Linnaeus).
Deze zijn dieren v. d. grootte eener huiskat
met een langen, naakten staart. Zij hebben,
vijf vingers a. d. voor- en a. d. achterpooten;
d. duim der achterpooten is zonder nagel en.
staat v. d. overige vingers afgescheiden, zoodat daardoor een soort v. hand ontstaat„
waaruit d. naam pedimanes is ontstaan, die
door sommige Fransche schrijvers a. d. opossums gegeven wordt. Enkele soorten (Didelphys dorsigera L. v. Suriname, Didelphys
murina L. v. Brazili6) dragen d. jongen op
d. rug, terwijl doze hun staart als ranken om
d. staart v. 't moederdier vaststrengelen. d.
Opossums eten allerlei voedsel, inzonderheid
insecten, kruipende dieren, vogel-eieren, kleine
vogels en vruchten. Sedert 't laatst der
vorige eeuw heeft men v. d. orde der buideldieren een aantal nieuwe soorten ontdekt,
die grootendeels op Nieuw-Holland on VanDiemensland voorkomen. Hiertoe behooren
d. kanguroo's of kengoeroes, waarvan reeds in
't begin der 18e eeuw een soort v. d. Aroeeilanden onder d. naam Filander door DE
BRITYN en VALENTYN beschreven werd. d.
Groot° kengoeroe (Macropus giganteus) bereikt
een lengte v. 12 dM., behalve d. staart, die
een Meter lang is; deze kengoeroe is 't
grootste zoogdier v. Nieuw-Holland on VanDiemensland. Men noemt d. kengoeroe's ook
wel oneigenlijk springhazen. Zij hebben zeer
korte voorpooten met vijf vingers on zeer
lange gespierde achterpooten met vier vingers, waarvan d. twee binnenste zeer smal
zijn on zoo samengegroeid, dat d. twee kleine
nagels op een enkelen vinger schijnen to
staan. Deze dieren leven v. gras on kruiden,
sommige soorten v. bladeren; onder 't grazen
bewegen zij zich op d. voorpooten on schuiven
zij in 't voortgaan d. achterpooten met rukken naar beneden, maar, zoodra zij gevaar
zien, vluchten zij door met d. achterpooten
sprongen to maken v. 9 M. wijdte; zij steunen
dan bij 't nederkomen alleen op d. achterpooten on op d. langen, gespierden staart.
In 't maaksel v. d. schedel, in d. tanden en
ook in d. leefwijze bestaat tuss. d. buideldieren een zeer groot verschil, alie familien
nochtans komen met elk. overeen in veel
bijzonderheden, waardoor zij v. d. overige
zoogdieren afwijken. Dat zij op eon lageren
trap v. bewerktuiging staan, heeft OWEN door
't onderzoek der hersenen aangetoond. Ook
is d. schedelruimte betrekkelijk klein. Men
kent thans ruim 130 soorten v. deze orde,
waarvan bijkans d. helft tot d. twee vermelde geslachten Didelphys en Macropus of
Halmaturus behooren; na deze twee geslachten zijn Phascogale en Phalangista d. talrijkste
in soorten; d. overige soorten, die niet tot een
dezer vier groote geslachten behooren, worden
thans veelal als afzonderlijke geslachten gerekend. d. Buideldieren vormen drie vierden
der zoogdieren-fauna v. Nieuw-Holland. Bijna
alle orden der zoogdieren hebben onder d.
buideldieren vertegenwoordigers: d. wombat
is een knaagdier; d. petaurus heeft een vlieghuid gelijk aan die v. d. kalong of vliegenden
hond d. buidelivolf is gebouwd als een bloeddorstige hond en d. Dasyurus als een marter,
Alle buideldieren, mannelijke en vrouwelijke.
hebben twee eigenaardige spieren (d. zoogen.
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5uidelbeencleren), die d. huidplooi a. d. bulk
vormen; deze komen bij geen ander zoogdier
voor. Om al deze en d. reeds vroeger genoemde
redenen worden d. buideldieren door sommige
natuurkenners als een klasse beschouwd,
waarvan d. opgenoemde geslachten dan order
zouden wezen. In d. fossiele lagen v. Europa
worden ook buideldieren aangetroffen.
Bulging der lichtstralen, ook Diffractie
der lichtstralen genoemd, wordt waargenomen,
als lichtstralen door een smalle opening in eon
donkere kamer dringen of als zij ter wederzijden v. een smal scherm heenstrijken en
vervolgens op een tweede scherm opgevangen worden. In 't eerste geval ziet men in
plaats v. een lichte plek, zooals zou moeten
zijn, wanneer d. lichtstralen na d. doorgang
door d. opening dezelfde richting behielden
als te voren, een breedere lichtplek, waarvan
d. lichtsterkte a. beide zijden afneemt en die
afwisselend lichte en donkere strepen vertoont. In 't laatstgenoemde geval verkrijgt
men een schaduw, die merkbaar breeder is
dan men volgens meetkundige beschouwing,
in verband met d. rechtlijnigen voortgang
der lichtstralen, zou verwachten, en bovendien in 't midden der schaduw een lichte
streep. 't Verschijnsel wordt zeer onderscheiden waargenomen, afhangende v. d. breedte
der opening, d. worm v. deze, 't aantal openingen en d. breedte v. 't voorwerp, waarlangs
d. lichtstralen heenstrijken. Afwisseling v.
lichte en donkere lijnen wordt 't best waargenomen bij 't gebruik v. homogeen licht.
Gebruikt men wit licht, dan ziet men verschillend gekleurde banden, ontstaan door
't samenvallen der lichte en donkere banden,
v. d. versch. enkelvoudige lichtsoorten, waaruit 't witte licht bestaat, afkomstig.
d. Diffractie der lichtstralen werd 't eerst
waargenomen door d. Jezulet Grimaldi omstr.
't midden der 17e eeuw. Newton trachtte
door zijn theorie v. 't licht 't verschijnsel to
verklaren, zonder daarin to slagen. Young en
na hem Fresnel waren gelukkiger: zij gaven,
met behulp der golvingstheorie, d. verklaring
der verschijnselen, die bij d. doorgang v.
lichtstralen door een smalle opening worden
waargenomen. Later hebben Fraunhofer,
Herschel en Schwerd d. theorie der diffractieverschijnselen nog meer uitgebreid on algemeen toepasselijk gemaakt.
Bij d. golvingstheorie wordt verondersteld,
dat d. voortplanting v. 't licht geschiedt door
't in een golvende beweging brengen eener
onbegrijpelijk fijne en ijle middenstof, ether
genoemd, die, naar men aanneemt, 't geheele
wereldruim vult. Wanneer eenig etherdeeltje
in een trillende beweging gebracht is, dealt
't die beweging a. d. omliggende deeltjes
mede, die deze weft verder op gelijke wijze
voortplanten. Als hetzelfde etherdeeltje tegelijkertijd d. invloed v. bijv. twee lichtgolven
ondervindt, zal d. beweging er van evenals
die v. een lichaam, waarop twee krachten
werken, een gevolg zijn v. d. samengestelde
working der beide lichtgolven en zoo zal
d. invloed der eene door d. andere versterkt, verzwakt, ja zelfs geheel vernietigd
kunnen worden; naar gelang nu een der drie
genoemde omstandigheden plaats heeft, zal
't samentreffen v. twee lichtgolven vermeerdering of vermindering der lichtsterkte of
volkomen duisternis kunnen to weeg brengen. Hieruit nu kan men verklaren, dat er
te midden eener schaduw lichte en in een verlicht vlak donkere strepen waargenomen
worden.

BUI.

Men vindt in d. meeste werken over d,
physica d. diffractie-verschijnselen verklaard.
Buigpunt noemt men 't punt eerier
kromme lijn, waarin hare richting zulk een
verandering ondergaat, dat d. hole zijde v.
't eene deel zich naar denzelfden kant keert
als d. bolls v. 't andere deel. d. Raaklijn a.
d. kromme in 't buigpunt is tevens snijlijn
en d. hook, waaronder zij een gegeven rechte
lijn snijdt, zal Of grooter, of kleiner zijn dan
d. hoeken, gevormd door al d. raaklijnen a.
d. kromme lijn in punten, a. weOrszijden v.
't buigpunt gelegen, met d. bovenbedoelde
rechte lijn.
Bui.k (Fr. ventre, Eng. belly) heat 't deel v.
d. romp, dat tuss. d. borst on 't bekken ligt.
d. Groote ruimte, die a. 't geraamte overblijft
tuss. d. ondersten rand der ribbon en d. bovensten rand v. 't bekken, wordt door een
week uitzetbaar bekleedsel gesloten, dat gewoonlijk buikwand wordt genoemd. d. Holte,
die daardoor wordt gevormd, heat buikholte.
In deze holte liggen d. spijsvertorings-, urineen geslachtswerktuigen. Zij is veel grooter
dan men op 't uitwendig gezicht zou meenen.
Naar onderen strekt zij zich uit tot in 't bekken, zoodat ook d. bekkenbeenderen een deel
v. d. wand der buikholte vormen; v. boven
wordt zij vergroot door d. ver naar boven in
d. borstkast reikende welving v. 't middelrif
(d. bovenste grens), zoodat ook d. onderste
ribbon tot vorming v. d. zijwand v. d. bulk
bijdragen. Wijl d. omtrek v. 't groote bekken
grooter is dan d. omtrek v. d. onderste vlakte
der borst, moat d. buikwand een geknotten
kegel gelijken, waarvan d. grondvlakte naar
beneden is gericht. Bij pasgeboren kinderen
evenwel, bij welke d. borst meer ontwikkeld
is dan 't bekken, is 't omgekeerde 't geval.
d. Welving v. d. buikwand is bij magere lieden en bij een ledigen buik naar binnen gericht, bij goad door voede personen naar voren.
Bij d. inademing wordt d. buik minder gewelfd, bij d. uitademing meer.
Bui.kloop (diarrhoea) is een ongesteldheid,
die zich openbaart door een veelvuldige
darmontlasting v. brij- of waterachtige stoffen,
die grijs of groen on soms niet, soms zeer
kwalijkriekend zijn. d. Oorzaak v. buikloop kan
zeer verschillend zijn. Primaire of acute buikloop ontstaat ten gevolge v. vochtige kleeding, snelle verkooling v. d. bezweete huid,
't gebruik v. moeilijk verteerbare spijzen, v.
onrijpe of stork verkoelende vruchten, 't
inkrijgen v. dierlijke of plantaardige vergiften
of ook door hevigen angst. Daze ongesteldheld duurt een a, twee dagen, soms langer,
komt. veel bij kinderen voor en is bij goede
behandeling zelden gevaarlijk. Een strong
di6et, verwarming v. d. buik, zweetdrijvende
dranken, in ernstiger gevallen warme pappen,
warme baden of slijmerige lavementen zijn
gewoonlijk voldoende tot genezing. Toch
wordt hij, die er door aangetast is, vatbaar
voor herhaling en kan d. ziekte chronisch
worden. Van ernstiger aard is d. secundaire
buikloop, d. i. zulke, die 't gevolg is v. andere
ziekten of die deze vergezelt, zooals bij
verzweringen in d. darmen, bij tering, roodvonk, cholera of typhus. Hier hangt d. genezing of v. d. middelen, die tot bestrijding der
ziekte zelf worden aangewend. chronische
(slepende) buikloop is uitputtend on bij kinderen en oude lieden levensgevaarlijk, behalve
door verwaarloozing v. acute gevallen on als
nevenverschijnsel v. andere chronische ziekten, zooals hart- of lever-aandoening, kan
chronische buikloop ontstaan door 't misbruik
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v. purgeermiddelen. Opiumpraeparaten en
saimtrekkende middelen kunnen deze ziekte
stuiten, maar alleen een nauwgezette opvolging v. d. door d. geneesheer voorgeschreven
leefregel kan genezing brengen. Soms is verandenng v. klimaat noodig.
BuLksloot is een gemeente met 1100 inw.
in N.-Holland, benoorden 't IJ, 6 KM. v. Amsterdam, a. 't Noord-Hollandsch kanaal.
Buikspreken (Fr. ventriloquie) is d. kunst,
die sommige lieden verstaan, door een bepaalde beweging v. 't strottenhoofd geluiden
voort te brengen, die v. een andere plaats
dan die v. d. spreker schijnen voort to komen.
't Geluid, dat deze lieden voortbrengen,
komt volstrekt niet uit d. bulk. Zij spreken
ongeveer een half octaaf hooger dan gewoonlijk, vermijden d. lipletters, die hen zouden
verraden, en richten 't zoo in, dat d. stem
een anderen klank heeft, van verre af schijnt
to naderen of zich schijnt to verwijderen.
Buikvlies (Peritoneum, v. geQuteivw, omspannen) noemt men een glad, glanzig, vochtig vlies (een weivlies), dat d. buik- en bekkenwand v. binnen bekleedt on d. meeste
daarin liggende ingewanden omgeeft.'t Vormt
een gesloten zak (met een kleine uitzondering). 't Omhulsel, dat 't buikvlies a. d. buiksingewanden afgeeft. maakt, dat deze gemakkelijk over elk. kunnen glijden. Zonder nauwkeurige ontleedkundige kennis is 't niet wel
mogelijk, zich een goede voorstelling v. 't buikvlies to vormen.
Dit vlies geraakt licht in ontsteking on
zulk een buikvliesontsteking (peritonitis) behoort tot d. gevaarlijkste toestanden. Zij kan
plaatselijk zijn on plotseling ontstaan door
beleediging v. d. buikwand, zelfs door een
slag of stoot en ook door 't vatten v. koude
in verhitten of geprikkelden toestand. Zij kan
ook algemeen en 't gevolg zijn v. andere
ongesteldheden, bijv. als zweren in d. maag
of in d. darmen doorbreken en d. etter of d.
faeces in d. buikholte komt, of als een a. 't
buikvlies grenzend orgaan in ontsteking verkeert, of ook door vergiftiging met minerale
zuren.
Buikvinnige visschen (Abdominales)
vormen een groote en belangrijke groep uit
d. beenige, weekvinnige visschen. Bij deze visschen staan d. buikvinnen gewoonlijk juist
onder 't midden v. d. rugvin en heeft d.
zwemblaas door een opening gemeenschap
met d. keel. Bijna alle buikvinnige visschen
leven in rivieren en meren. d. Meest bekende
familibn zijn: d. zalm, forel, karper on meerval.
Buikzwammen (Gasteromycetes) heeten d.
zwammen, wier sporen zich in kiemhuisjes
ontwikkelen, die uit een enkelvoudig of dubbel
hulsel bestaan, dat aanvankelijk gesloten is,
doch later zich op versch. wijzen opent en
daardoor d. sporen een vrijen uitgang verleent.
Daze laatste zijn in 't hulsel Of tuss. een
draderig weefsel verstrooid Of zij liggen vrij.
Talrijke, v. elk. zeer afwijkende, vormen behooren tot deze afdeeling der zwammen; d.
meest bekende zijn d. geslachten Tuber (Truffels), Lycoperdon, Geaster (Aardsterren) en
Phallus.
Buil (Bubo) is d. algemeene naam v. een
gezwel. Er zijn goedaardige, die door uitzetting der watervaten ontstaan, zooals bij klieren a. d. hals, of bij ontsteking v. d. arm in
d. oksels ontstaan, en kwaadaardige, die door
't gif v. sommige ziekten ontstaan, zooals
liesbuilen en pestbuilen. Bij verwaarloozing
gaan builen over in ettergezwellen en soms
ook in verhardingen. Zij worden al naar
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haren aard genezen door koude of warme
compressen, door drukking, door insnijding of
door bijtende middelen.
Builen (Fr. bluter) is 't doen gaan v. 't
meel door steeds grover wordende zeven,
zoodat eerst 't fijnste, daarna 't grovere meal
wordt verkregen on eindelijk d. zemelen achterblijven. d. Buil of builmolen is een wijde
buisvormige zak v. builgaas, die in een hellenden stand geplaatst wordt on om hare
lengte-as rondgewenteld wordt. 't Bovenste
gaas is 't fijnste, zoodat daar alleen d. zoogen.
bloem van; verder naar beneden wordt d.
buil steeds grover, zoodat 't meal in versch.
kwaliteiten verdeeld wordt. 't Builgaas wordt
v. katoen, vlas, paardenhaar, wol of zijde
geweven en v. 1 t. 20 genummerd naar gela.ng
v. d. fijnheid der mazen.
Buis (PAuLus), ook Buys gespeld, was
heer v. VLIET on CAPELLE, in 1531 to Amersfoort gab., studeerde to Parijs on a. versch.
hoogescholen, promoveerde in d. rechten en
werd in 1566 pensionaris v. Leiden. Hij was
van toen af d. vertrouwde vriend v. pries
Willem v. Oranje on waagde in d. hachelijke
tijden v. d. Bloedraad zijn hoofd door heimelijk n. Dillenburg to reizen om a. d. Prins d.
staat v. zaken bloot to leggen. Toen na d.
inneming v. d. Briel een algemeene volksbeweging in Holland ten gunste v. d. Prins v.
Oranje ontstond, was hij een der wakkerste
voorstanders en bewerkte hij, dat Leiden
overging. d. Prins gebruikte hem tot d. moeilijkste on gewichtigste onderhandelingen.
BUIS werd advocaat v. Holland, lid v. d.
Raad v. Staat en Oorlog, gezant naar Elizabeth, onderhandelaar bij d. Pacificatie v. Gent,
mede-ontwerper on volvoerder der Unie v.
Utrecht in 1579. Zeer ijverde hij voor d. opdracht der grafelijkheid v. Holland en Zeeland a. d. Prins, maar, toen deze in 1584 vermoord was en d. Staten d. regeering a. Frankrijk wilden opdragen, legde hij zijn ambt
neder en ging hij in d. dienst v. Utrecht over.
LEICESTER benoemde hem tot lid v. d. Raad
v. State, maar BUIS liet zich niet misleiden.
Hij doorgrondde d. bedoelingen v. d. Engelschen landvoogd en werkte die tegen. Inzonderheid weerstreefde hij REINGOUD, die door
LEICESTER tot thesaurier was benoemd. 't Gevolg hiervan was, dat BUIS op last v. LEICESTER onverhoeds to 's Gravenhage gevangen
werd genomen en bewaakt. d. Staten v. Holland beklaagden zich over doze schennis hunner rechten, d. Algemeene Staten gelastten
zijn loslating tegen een borgtocht v. f 25 000,
en BUIS nam weer zitting in d. Raad v. State,
'tgeen 't hevig misnoegen v. LEICESTER opwekte en een der oorzaken was, waarom hij
naar Engeland terugkeerde. BUIS overl. in
1589. Als rechtsgeleerde heeft hij d. volgende
werken uitgegeven : „Spitsvinnigheden v. 't
recht, in 7 boeken"; „Aanmerkelijke verschillen
over d. 4 boeken der onderwijzing in d. rechten
v. 't Gemeenebest" en Over d. jaarlijksche
inkomsten".
Buis (Fr. tube, tuyau, Hd. Rohr) heet in 't
algemeen iedere holle cylinder, onverschillig
v. welke stof die vervaardigd is. Van d. buizen,
die bij 't chemisch en physisch onderzoek gebruikt worden, dienen vermeld te worden d.
reageer-buizen, die a. 't eene einde gesloten zijn,
en haarbieizen, buizen met zeer nauwe Nolte, die
bij v. gebruikt worden om d. capillariteit aan te
toonen. Bij d. oorlogswerktuigen heet buis d.
inrichting, waardoor d. springlading, binnen d.
holle projectielen bevat, ontstoken wordt. Vrij
algemeen zijn nog houten buizen in gebruik,
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.deze worden in 't buisgat v. d. bona of granaat
,gedreven en zijn volgens d. lengte doorboord. d.
Uitboring der buizen wordt voor 't indrijven in
't buisgat volgeslagen met een langzaam en
regelmatig brandende sas. Hierboven komt
een gezwind lontje, dat omgelegd wordt in
een komvormige uitholling, 't keteltje, a. 't
boveneinde der buis. Hierop bindt d. vervaar-diger een stukje papier, met een lapje linnen
overdekt, hij bestrijkt dit verkapsel, om d.
invloed der vochtigheid tegen te gaan, als d.
buizen niet dadelijk gebruikt worden, met
vericitsel, een mengsel v. pek, hars, was en
vet, en doopt dit vervolgens in zaagmeel. Bij
gebruik der holle projectielen wordt 't verkapsel losgesneden ontkapt en d. lont eenigs
zins losgemaakt. Door d. ontbranding der
lading, waarmede 't projectiel wordt weggeschoten, vat d. lont vuur; hierdoor wordt d.
sas in d. buis ontstoken, die, geheel doorgebrand zijnde, 't vuur a. d. springlading mededeelt en 't projectiel in stukken doet springen.
d. Lengte der buis moet dus zoo geregeld
worden, dat 't projectiel op 't verlangde
oogenblik springt. Oudtijds stak men d. buis
aan, vOOrdat 't projectiel werd weggeworpen;
dit werpen met twee vuren was zeer gevaarlijk.
Later bestrooide men 't projectiel in d. vuurmond met fijn stofkruid, meelpulver; ook dit
wordt thans niet meer gedaan, wijl d. onder-vinding geleerd heeft, dat d. buis ook zonder
deze voorzorg vuur vat. In d. nieuweren tijd
heeft men andere inrichtingen voorgesteld en
beproefd, d. brandtijd der buizen nog nauwkeuriger en zekerder te bepalen of dien naar
willekeur te regelen, nadat d. buis op 't projectiel is aangebracht. Ook heeft men getracht
d. springlading te doen ontbranden juist op
. 't oogenblik, waarop 't projectiel treft, nage
noeg op d. wijze als bij d. brandkogels voor
geweren is aangegeven; over deze inrichtingen zal iets medegedeeld worden bij d. karsets- of Shrapnel-granaten.
Buis (Fr. bfiche, Eng. buss) heat een vaartuig v. 25 b, 30 ton, bemand met 14 a, 16 koppen.
Een buis heeft geen Spiegel, maar is v. achteren
road gebouwd; d. groote mast staat nagenoeg
middenscheeps; daaraan wordt een vierkant
zeil en bovendien a. d. top nog een licht
bramzeil gevoerd. Op 't achterschip is een
lage mast geplaatst, waaraan gemeenlijk een
klein vierkant zeil, soms ook een lichte
bezaan geheschen wordt. Deze vaartuigen
worden bij ons tot d. haringvangst gebezigd
en heeten dan haringbuizen, wel te onderscheiden v. d. haringjagers, die lichter en
scherper gebouwd zijn. d. Buizen blijven gewoonlijk zoo lang in zee, als d. visscherij
duurt; d. jagers, die meestal snelzeilend zijn,
dienen om d. gevangen visch naar d. havens
te voeren en tevens om d. buizen v. levensmiddelen en andere benoodigdheden te voorzien.
Buisero (DIEDERIK), omstr. 1640 geb. te
's Gravenhage, was een aanzienlijk beschermer
en beoefenaar der fraaie letteren. Hij was
beer v. Heeraertheiningen, raad en secretaris
v. 's Gravenhage, lid der Admiraliteit v. Zeeland te Rotterdam, vriend en vereerder v.
Vondel, en innig verknocht a. Antonides van
der Goes. Hij zelf schreef meest gelegenheidsgedichten en kluchtspelen. Eenige zijner werken zijn : 't treursp. „Astrate, koning v. Cyprus"; 't blijspel „Amphitrio"; 't kluchtsp.
„Bedriegertjen v. Scapijn"; „d. Geschaakte
zusters"; „d. Schoonste of 't ontzet v. Scheveningen" en ,Nerliefde Poe'et". BITISERO overl.
in 1721.
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Buisson (FERD. ED.), geb. 20 Dec. 1841 te
Parijs, studeerde in d. letteren, werd in 1866
hoogl. te Lausanne, maar keerde, toen in
1870 d. Pruisen Frankrijk binnenrukten, naar
Pa7ijs terug, waar hij eon weeshuis hielp
stichten, belangeloos bijstand verleende en
na 't beleg hoofdzakelijk 't volksonderwijs
behartigde. Eerlang werd hij benoemd tot
inspecteur v. 't onderwijs, door d. regeering
der Republiek uitgezonden om versiag uit te
brengen over d. afd. Onderwijs op d. tentoonstelling to Weenen en to Philadelphia, in
1878 inspecteur-generaal v. 't Onderwijs on in
1879 directeur bij 't ministerie v. Onderwijs
voor d. afd. Volksscholen. Van zijne schriften
worden hier vermeld: „l'Orthodoxie et l'Evangile dans l'Oglise reformee" (1864); „De l'enseignement de l'histoire sainte dans les Ocoles
primaires" (1869); „Devoirs d'ecoliers americains" (1877) on „Dictionnaire de pedagogie"
(2 dln, 1878).
Buitenzorg heat een afdeeling der residentie Batavia, met een hoofdplaats, die insgelijks d. naam Buitenzorg heeft. Deze afdee
ling ligt t. Z. v. Batavia, t. 0. v. Bantam, t.
N. v. d. Preanger-regentschappen. d. Grond
verheft zich n. 't Z. hooger on hooger on
't klimaat is daardoor gezond. Ten behoove
v. d. landbouw en bepaald v. d. rijstcultuur
zijn er kanalen en waterleidingen aangelegd
on er zijn uitgestrekte koffie- on thee-plantages; verder groeien er veel kokosnoten on
op d. berghellingen Europeesche groenten. Er
wonen 350 000 menschen, onder welke veel
Chin eezen, die voor een goad deal d. handel
in hun bezit hebben. d. Stad Buitenzorg ligt
in een schoon oord, 270 M. boven d. zee.
't Sieraad der stad is 't verblijf v. d. Gouverneur-Generaal met d. beroemden, door VAN
DER CAPELLEN gestichten plantentuin. Verder
zijn er schoone huizen v. Europeesche ambtenaren, d. woning v. d. Regent, een kazerne,
een moskee en een nieuwe kerk.
Buizerd (buteo) heat een vogelgeslacht
uit d. fam. der valken (falconideae) v. d. orde
der roofvogels (raptatores). d. Buizerd heeft
breede, lange vleugels, een dikken, ronden
kop, een snavel, die v. d. wortel of gekromd
is, on bevederde pooten. Hij leeft op rotsea
of op hooge boomen, vliegt langzaam en leeft
v. kleine vogels, muizen en insecten. Van d.
ruim dertig soorten zijn d. bekendste: d. ruwpootige buizerd (B. lagopus), 6 dM. lang, met
een vlucht v. 13 dM., levend in d. groote
bosschen v. Europa, en d. gewone- of muizenbuizerd (B. vulgaris), ook 6 dM. lang, maar
niet met zulk een breede vlucht, donkerbruin
op d. rug, grijs a. d. borst en buik, ook in
ons vaderland voorkomend, die allerlei kleine
dieren on zelfs adders verslindt.
Bukowina of .Boekowina is een hertogdom, vroeger een deel v. Gallici8, thans
een Oostenrijksch Kroonland, omgeven door
Gallici8, Zevenburgen, Moldavia on Hongarije,
100 vk. geogr. mijl groot on bewoond door
570 000 menschen, meest Ruthenen on Moldaviers. 't Land is een bergstreek der Karpathen
met toppen v. 2000 a, 2300 M. boven d. zee.
Hier ontspringen d. Dnjestr, Proeth, Sereth
on Moldawa, die alle in een Z.-O.-richting
stroomen. d. Winter is er koud, d. zomer brandend heat; d. dalen, waardoor d. genoemde
rivieren stroomen, zijn zeer schoon on vruchtbaar. Op d. berghellingen zijn goede weiden
on d. vlakten zijn met bosschen bedekt, meest
v. beuken, waarnaar 't land zijn naam verkregen heeft. Er is een woud, dat ruim een
derde v. 't geheele hertogdom beslaat. Uit d.
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mijnen wordt zilver, lood, ijzer, koper, bruinkool en veel zout gewonnen. d. Rutheen is
vlijtig, maar morsig, d. Moldavier lui, onwetend en bijgeloovig. d. Hoofdstad is Czemowitz met 30 000 inw., Verder ligt er Soeczawa
met 7000 inw., Radautz met een stoeterij v.
prachtige paarden en Sereth.
13u.ks (Een) is een draagbaar vuurwapen,
v. d. gewone geweren onderscheiden door d.
eigenschap, dat d. loop niet inwendig glad is,
maar getrokken , d. i. voorzien v. ingesneden,
schroefvormig loopende groeven of trekken.
Gewoonlijk zijn buksen korter dan geweren en
heeft d. loop meer ijzerdikte en uitwendig een
zes- of achtkantige gedaante. d. Zijdelingsche
afwijkingen worden door d. draaiende beweging
v. 't projectiel zeer verminderd, want 't maken
v. aanslagen in d. loop wordt voorkomen en,
wijl d. kogel d. eenmaal aangenomen draaiende
beweging behoudt, ook na 't verlaten v. d.
tromp, zullen d. afwijkingen door d. onvermijdelijke onregelmatigheden v. zijn vorm
ontstaande, na iedere halve omwenteling tegen
elk. opwegen; die afwijkingen toch zullen nu
telkens in tegengestelden zin geschieden.
Doordien d. kogel ook nauwer in d. loop sluit,
zal er minder buskruitgas langs d. speelruimte
ontsnappen en d. snelheid daardoor bevorderd
worden. Er bestaat een groote verscheidenheid
in 't aantal, d. vorm en d. helling der trekken,
vooral bij oude buksen. Sommigen hebben
een sterke helling, andere een zeer geringe,
dan eens zijn zij overal even diep, dan weder
loopen zij te niet bij d. monding. Zoo ook
heeft men trekken, wier helling allengs
toeneemt, om d. kogel daardoor trapsgewijze
een snellere omwenteling te geven. Vroeger
bracht men soms 100 trekken aan, thans
slechts 5, 4 of 2. d. Vlakke gedeelten v. d.
loop tuss. d. trekken noemt men d. velden. d.
Helling der trekken bepaalt men gewoonlijk
door d. lengte op te geven, waarop een trek
eene geheele omwenteling volbrengt, of door
't deel der geheele omwenteling, dat op een
bepaalde lengte, bijv. een Meter, begrepen is. In
d. tegenw. meest gebruikelijke buksen is d.
helling zOO, dat d. trekken en dus ook d. kogels
op een Meter een halve omwenteling volbrengen. Tusschen d. lading, d. kogel, d. helling en d. vorm der trekken moot zekere
evenredigheid bestaan. Bij een lading bijv.,
die te groot is voor d. wederstand, dien d.
kogel in d. trekken ondervindt, zullen d. vleugeltjes of randen afscheuren, waarmede d.
kogel in d. trekken vat; d. kogel springt dan
over d. trekken heen zonder die te volgen
en komt misvormd uit d. loop, zoodat 't schot
zeer onnauwkeurig wordt. Is d. helling der
trekken te groot of d. diepte te gering, dan
kan 'tzelfde gebeuren. Is d. helling groot en
d. lading zeer klein, dan kan d. kogel te veel
wederstand ondervinden en verlaat hij d. loop
met een te geringe snelheid. In d. meeste gevallen zal dus een onoordeelkundig gebruik
v. d. buks minder juistheid geven dan een
geweer met gladden loop.
Wtjl het insnijden der groeven d. loopen
verzwakt en 't buskruitgas door d. vermindering der speelruimte en d. wederstand der
kogels meer spant, moeten d. getrokken loopen
meer ijzerdikte hebben. Daardoor ook moeten
zij korter worden, want to zware loopen geven
een onjuist schot. Als stootwapen voor d.
infanterie staat d. buks dus achter bij eon
gewoon geweer. Wij1 nauwkeurigheid 't hoofddoel is der buks, zijn d. richtmiddelen met
meer zorg aangebracht dan bij d. geweren en
moot men die voornamelijk door proefneming
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onderzoeken en verbeteren; hierin bestaat 't
inschieten der buksen. Bij d. oude buksen
werd d. kogel in een vetpleister gewikkeld„
om gemakkelijk in d. loop gebracht te kunnen
worden. d. Kogel werd dan met een zwaren
laadstok, waarop men met een hamer sloeg,
aangedreven, ten einde 't lood d. trekken te
doen opvullen; hierdoor werd hij echter onregelmatig misvormd en 't laden was voor
krijgsgebruik te omslachtig.
THOUVENIN plaatste achter in d. loop een
stalen stift, d. kern of doom; 't buskruit nam
d. ruimte om d. kern in, zoodat d. kogel,
steunende op d. kern, forsch aangezet kon
worden zonder 't buskruit to kneuzen. Weldra
begon men ook d. kogel te verbeteren; men
gar dezen nu d. gedaante v. een cylinder met.
een spits kegelvormig vooreinde ; 't cylindrisch
deel werd met een vetdraad omwonden en,
om dezen draad beter te bevestigen, verkreeg
d. cylinder eenige rondloopende insnijdingen
of groeven. Dit was een gewichtige verbetering, want deze groeven bevorderden zeer d.
juistheid v. 't schot. Puntkogels vliegen al
draaiende om d. lengte-as en met d. punt
vooruit; zij hebben minder wederstand v. d.
lucht en kunnen gemakkelijker dan ronde
kogels in 't doel dringen. Bij deze inrichting
bleef nog 't nadeel bestaan, dat, hoewel 't
aanzetten met een v. onderen uitgeholden
laadstok geschiedde, d. kogel echter onregelmatig misvormd werd. Een groote verbetering
was derhalve d. uitvinding v. MINIE, die in
't achtereinde v. d. puntkogel een uitholling
aanbracht. 't Buskruitgas, hierin dringende,
doet 't lood naar buiten uitzetten, zoodat
't sterk aanzetten onnoodig wordt, en om d.
uitzetting v. 't lood nog te bevorderen werd
in d. uitholling een ijzeren dopje geplaatst.
Een op deze wijs ingerichte buks geeft nog
een juist schot op 1000 pas afstand.
Het is niet juist te bepalen, wanneer d.
buks 't eerst als oorlogswapen werd aangewend; waarschijnlijk echter geschiedde dit
in d. 30-jarigen oorlog. Althans men vindt
't eerst gewag gemaakt v. jagerkorpsen in
1631, toen d. landgraaf Willem v. Hessen drie
jagerkorpsen oprichtte. In 1644 bezat d. keurvorst Maximiliaan I v. Beieren drie jagerregimenten. In 1674 had men in Pruisen en
later in Oostenrijk korpsen jagers of scherpschutters, waarin, evenals thans nog, voorn.
Tyrolers werden opgenomen. Jagerkorpsen,
met buksen gewapend, vindt men thans bij
alle geregelde legers.
Buksboom (Buxus) beet een tot d. nat.
fam. der Euphorbiaceen behoorend plantengeslacht, met eenhuizige bloemen, waarvan
d. mannelijke uit een 4-bladig en door een
enkel schutblaadje ondersteund bloemdek en
4 meeldraden, en d. vrouwelijke uit een
4-bladig en door 3 schutblaadjes ondersteund
bloemdek en een door 3 stijlen gekroond
vruchtbeginsel bestaan, dat later in een
3-hokkige on in ieder hokje 2 zaden bevattende zaaddoos overgaat. d. Meest bekende
soort is Buxus Sempervirens, een 3 a 6 M.
hooge, dikwerf boomachtige en altijd groene
heester, met langwerpig-eironde, leerachtige,
glinsterende, gaafrandige bladeren en in d.
bladoksels op elk. staande geelgroene bloempies. Dit gewas groeit op bergen en heuvels
v. Z.-Europa en in 't Oosten in 't wild en
wordt veel in tuinen, 't meest in dwergachtige
exemplaren, gekweekt, die gebezigd worden
om bloemperken of to zetten. d. Bladeren v.
B. Sempervirens hebben een bitteren smaak
on prikkelen, als geneesmiddel toebereid, 't
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darmkanaal. In Frankrijk worden zij dikwerf,
in plaats v. hop, bij d. bierbereiding gebruikt. 't Hout v. d. gewonen Buksboom,'t oneigenlijk dusgen. palmhout, is v. alle Europeesche houtsoorten 't zwaarste, schoon-geel
en uitnemend hard en vast, daarenboven fijn,
gelijkmatig en dicht v. weefsel, niet wormstekig en zeer geschikt om gepolitoerd te
worden. 't Wordt om daze redenen veel tot 't
ver vaardigen v. blaasinstrumenten en draaiersarbeid gebruikt en, vooral in Engeland, bijna
uitsluitend gebezigd tot 't makers v. houtsneefiguren. 't Is hiertoe zeer bruikbaar 10. om d.
bijzonaere scherpte, die d. omtrekken kunnen
verkrijgen, zoo zelfs, dat zij niet bij metaalgravuren achterstaan; 20. om 't beter vatten
v. drukinkt op dit hout dan op andere soorten
en 3°. om d. duurzaamheid der insnijdingen,
waardoor 't mogelijk wordt, duizenden afdrukken met eon enkelen stempel te vervaardigen.
Spanje en Portugal leveren vooral veel buksboomenhout.
Bul (Bulla) beteekende oorspronkelijk d.
houten of metalen doos, die 't zegel eener
oorkonde omsloot. Overdrachtelijk ward later
d. oorkonde zelf bul genoemd. Meer bepaald
verstaat men thans door dit woord eon Pauselijke uitspraak of verordening, in geloofsof kerkelijke zaken, op perkament geschreven
en v. 't Pauselijk zegel voorzien. Gewoonlijk
worden d. Pauselijke bullen benoemd naar d.
woorden, waarmede zij aanvangen, bijv. d.
bul: „In Coena Domini", d. Avondmaalsbul,
door iTrbanus V uitgevaardigd en door Pius V
uitgebreid en d. bul „Unigenitus", eon verordening tegen d. Jansenisten, door Clemens XI
in 1713 uitgevaardigd. d. Pauselijke verordeningen on uitspraken worden to Rome bekend
gemaakt door ze aan to slaan a. d. deuren
der hoofdkerken on zij verkrijgen dan kracht
v. wet. Er bestaat een verzameling v. bullen
door CHERUBINI „Bullarium magnum Roma.num" (1586), die door anderen tot 1844 is bijgewerkt.
Bul (GOUDEN) is d. algemeene benaming
v. een, met 't gouden zegel bekrachtigd, Keizerlijk decreet; meer bepaald wordt met dozen
naam bedoeld d. door keizer Karel IV in 1356
op twee elk. volgende rijksdagen, to Neurenberg en Mainz, vastgestelde verordening, die
als d. eerste grondwet voor 't Duitsche rijk
kan worden beschouwd. Iedere keurvorst, benevens d. stad Frankfort, ontving hiervan een
afschrift; dit stuk wordt in d. genoemde stad
nog immer bewaard. 't Hoofdoogmerk dozer
verordening was, d. verkiezing v. d. Keizer,
met al wat daarmede in verband stond, op
vasten voet to brengen, welk doel ook genoegzaam bereikt word. Bovendien beoogde
d. Keizer daarmede d. vernietiging v. 't Vuist- recht, die evenwel toen nog niet mocht gelukken.
Bulau (FRIEDR.), gab. 8 Oct. 1805 to Freiburg, studeerde to Leipzig in d. rechten, d.
staatswetenschappen, d. geschiedenis en d.
oude letteren en ward daar in 1836 hoogl. in
d. wijsbegeerte on staatswetenschap. Hij overl.
26 Oct. 1859. Behalve opstellen in tijdschriften
en artikelen in dagbladen schreef hij „Encyklopaedie der Staatswissenschaften" (2e dr.
1855); „Handbuch der Staatswirthschaftslehre"
(1855); „Geschichte des europaischen Staatensystems" (3 dln, 1&39) on „Geheime Geschichten u. rathselhafte Menschen" (2e dr., 12 dln,
1864).
Bulbine heat een plantengesl. uit d. fam.
der Asphodeleen, dat na verwant is a. 't gesl.
_Anthericum on daarvan onderscheiden door be-
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haarde meeldraden. d. Meeste soorten behooren
in warmer streken, sommige in Z.-Europa,
maar zij worden om d. schoone bloemen in
d. gematigde kas gekweekt, bijv. B. annua,
met gale bloemen, inheemsch a. d. kaap d.
Goode Hoop; B. frutescens, met dikke, rondo
bladeren en iraai gale bloemen, on B. latifolia,
met langwerpige, driehoekige bladeren on gale
bloemtrossen.
Dulgarije, Zie Boelgarije.
Bulgarin

(THADDAEUS) Of THADDEI WENE-

gab. in 1789 in 't Russ. gouvernement Minsk, was d. zoon v. eon vurig strijder
voor d. onafhankelijkheid v. Polen en kwam op
d. kadettenschool to s. Petersburg. Aanvankelijk streed hij onder Russische vaan tegen
Zweden, maar in 1810 nam hij zijn ontslag,
om onder Napoleon to dienen. Hij vocht dapper
in Spanje, maar raakte gevangen en zou
doodgeschoten zijn, als niet bij tijds eon
Fransche ruiterbende hem had bevrijd. Bij d.
oorlog in Duitschland droeg Napoleon hem 't
bevel op over d. Poolsche vrijwilligers, maar
na d. val v. d. Franschen Keizer begaf hij
zich weder naar Rusland, hij onderwierp zich
a. d. Russische regeering en leefde van nu
aan voor letterkundigen arbeid. Hij oefende
door zijn algemeene kennis en geestigheid een
steeds grooteren invloed op d. Russische letterkunde on gebruikte zijn macht om d. Duitschen invloed to bestrijden. Hij stichtte in
1823 ,'t Noordsch Archief", in 1825, met anderen, Noordsche bij", eon tijdschrift, dat
lang d. toon aangaf en nog gezag heeft, en
't dramatisch jaarboekje „d. Russische Thalia".
Een keur uit zijn opstellen in tijdschriften
verscheen in 4 dln in 1828 in 't Russisch,
Poolsch en Duitsch. Afzonderlijk gaf hij ait
„Herinneringen uit Spanje"; „Tafereelen uit
d. oorlog tegen d. Turken in 1828"; d. roman
„Iwan Wuishigin"; „Geschied- aardrijks- en
letterk. overzicht v. Rusland" dln 1837) en
„Wospominania" (Herinneringen, 1845—'49),
dat als zijn baste work geacht wordt. BULGARIN overl. als staatsraad in werkel. dienst op
zijn buitenverblijf Karlowa bij Dorpat, 13
Sept. 1859.
Bulgaria (DEMETRIUS), een der helden v.
d. Griekschen vrijheidsstrijd tegen d. Turken,
schoonzoon v. LAZARUS CONDURIOTIS, was in
1831 minister v. Marine en in 1848 minister
v. Finantien. Gedurende d. Krimoorlog (1854)
droeg d. Koning hem op een Kabinet to vormen, aan welks hoofd hij als minister v.
Binnenl. zaken er in slaagde Griekenland uit
d. verwikkelingen met d. Groote mogendheden to redden on tegen vreemde bezetting to
behoeden. Was hij niet a. 't roar der zaken,
dan ried hij Loch steeds tot bezadigdheid,
eendracht en bedaarden vooruitgang. In 1862
en 1863 ward hij door 't yolk tot regent gekozen, maar d. bergpartij kon zijn gematigdheid niet dulden, 't leger ward tegen hem
opgehitst on hij moest aftreden. Bij d. snelle
afwisseling v. ministerien in Griekenland
was hij nog dikwijls korten tijd met een portefeuille belast, om steeds 't slachtoffer der
oppositie to worden. In 1875 ward hij zelfs
aangeklaagd v. schennis der grondwet. Hij
overl. to Athene, n Jan. 1878.
Bulimie, Zie Geeuwhonger.
Bull is een Eng. woord, dat stier beteekent.
In boertigen stijl wordt d. Engelschman JOHN
BULL genoemd, on dit naar 't voorbeeld v.
een Engelsch auteur — men meant SWIFT
JOHN BULL voorgesteld
—zelf.Op latenwordt
als een krachtige, stark gespierde, strijdvaardige Engelschman uit d. volksklasse.
DICTOWITSJ,
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Bull (OLE BORNEMAN), geb. 5 Febr. 1810 te
Bergen in Noorwegen, toonde reeds als kind
v. zes jaar grooten aanleg voor 't vioolspel.
1111 was bestemd voor d. studie der godgeleerdheid en ging daartoe naar d. universiteit
te Christiania, maar op een concert in die stad
wekte zijn spel zulk een algemeene bewondering, dat hij besloot zich daaraan te wijden
en naar Duitschland reisde, om zich te Kassel
onder SPOHR te ontwikkelen. Hij vond daar
aanvankelijk niet veel aanmoediging, maar
op een kunstreis (1831) in Skandinavie en
door Nederland naar Frankrijk zooveel te
meer. Te Parijs kwam hij juist bij 't eerst verschijnen der cholera (1832), toen niemand er
't hoofd mar stond concerten te bezoeken.
Hij verviel er tot armoede, moest zelfs zijn
viool opofferen en zou bezweken zijn, als niet
Mevrouw VILLEMINOT zich zijner ontfermd, hem
opgenomen en, toen hij ziek werd, verpleegd
had. Hersteld, gaf hij in 't voorjaar v. 1833
een concert, dat d. stoutste verwachtingen
overtrof. Van nu of begon zijn triomf. Met
korte rusttijden deed hij tot 1860 kunstreizen
door Europa, ook door Rusland en tweemaal
door Amerika. Zijn concerten verschaften hem
een groot vermogen, dat hij echter in lichtvaardige speculatien weder verloor. Na 1860
werd 't hem moeilijk zijn ouden roem te
handhaven; zijne richting, die te kunstxnatig
en geheel op 't effect berekend was, had uitgediend en zijne compositi6n, die wel schitterend
en bedwelmend waren, maar geen innerlijke
waarde bezaten, werden verdrongen. Hij overl.
in zijn geboortestad, 17 Aug. 1880. Zijn zekerheid en juist ., eid in d. moeilijkste passages
en zijn behendigheid in d. techniek, bijv. wat
hij op een snaar of in een streek vermocht,
zijn onge6venaard.
Bull (ABRAHAM JOH. DE), geb. 11 Dec. 1823
te Amsterdam, overl. 24 Sept. 1888 to Bussum,
was een verdienstelijk dichter en schrijver.
Een groot aantal jaren was hij redacteur v.
d. „Amsterdamsche courant". Behalve bijdragen in tijdschriften en almanakken gaf hij in
't licht: „Een boeld der toekomst" (1849); 't
treursp. „d. Val v. Jeruzalem" (1850); „Verspreide gedichten" (3e dr.. 1862); „Novellen"
(1853); „Naar d. Natuur" (1859); „Binnenhuisjes"
(1861) on „Velerlei gedichten" (1863). Een verzameling zijner gedichten verscheen in 1871.
DE BULL droeg zijn dichterlijke scheppingen
meesterlijk voor. d. Indruk, dien hij to weeg
bracht door 't uitspreken v. zijn gedicht „Bach
to Dresden" of „d. Ledige stool, ligt nog in
veler geheugen.
Bullant (JEAN) was een beroemd Fransch
bouwmeester, wiens levensgeschiedenis onbekend is. Hij voerde v. 1540 t. '73 groote werken
uit, waarvan echter d. meeste niet meer bestaan; v. 't op bevel v. Catharina de Medicis
gebouwde HOtel de la Refine, naderhand HOAG'
Soissons geheeten, bestaat nog slechts een
monument, dat in d. Graanbeurs te Parijs ingemuurd is. Met PHILIBERT DE LORME legde hij
d. grondslag v. d. Tuilerie0n; hij bouwde 't
HOtel de Carnavalet on zijn hoofdwerk is 't
slot to Ecouen, waarin d. Gothische bouworde
nog niet geheel verdrongen, doch 't terugkeeren naar d. antieke zichtbaar is. BULL ANT was
d. eerste, die een beteren smaak bij d. Fransche
bouwkunst invoerde. In 1564 gaf hij to Parijs
uit: „Regle gonOrale d'architecture de cinq
ordres de Colonnes".
Bullart (rzAdx), geb. 5 Jan. 1599 to Rotterdam on overl. 17 Apr. 1672, had zijn opleiding genoten in d. school der Jezuleten to
Bordeaux, word rentmeester v. 't klooster
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s. Vaast te Arras en verheven tot ridder v..
s. Michael. Hij had een groote boekert verzameld, rijk a. levensbeschrijvingen en portretten r
enstldmbhuparvnegotwk
te zamen, dat door zijn zoon in 1682 in 2
foliodln is uitgeg. onder d. titel „Academie
des sciences et des arts, contenant les vies
et les eloges historiques des hommes illustres".
Bullet (PIERRE), een bouwmeester uit d.
17e eeuw, was leerling v. BLONDEL, werd in
1699 lid der Academie en architect v. Parijs.
Zijn voorn. werken zijn d. in 1674 gebouwde
Porte s. Martin on d. in 1685 gebouwde Dominicaner-kerk, naderhand s. Thomas d'Aquin
geheeten. Hij verbreedde ook d.
tier. Zijn „Architecture pratique" (3 dln) is
beroemd.
Bulletin is 't verkleinwoord v. bu,lla (zie
't art. bul). Men verstaat er door een beknopte
bekendmaking. Bij ernstige ziekte v. een vonstelijk persoon wordt dagelijks of bij langer
tusschenpoozen een officieel bulletin uitgeg.,.
waarin d. geneesheeren d. toestand v. d. lijder
bekend maken; in oorlogstijd zenden d. legeraanvoerders bulletins hunner volbrachte operati6n naar d. regeering huns lands met 't
doel, die den volke mode to deelen; d. quasikernachtige, inderdaad opgeschroefde, bulletins v. Napoleon I in 't Fransche staatsblad d..
„Moniteur" leven nog in d. herinnering. Tijdschriften, die zich ten doel stollen, verslag
uit to brengen V. 'tgeen er op wetenschappelijkof kunst-gebied omgaat, hebben meermalen
't woord „Bulletin" tot titel gekozen, gelijk
ook d. handelingen on rapporten v. geleerde
genootschappen vaak onder d. titel „Bulletin'
uitgeg. worden.
Bullinger (HEINR.), een Z -witsersch hervormer, werd geb. to Bremgarten 18 Juli 1504
on overl. 17 Sept. 1575. Hij studeerde to Emmerik
on to Keulen, werd daar met d. leer v. Luther
bekend on bracht die, toen hij tot leeraar in
een klooster bij Zurich benoemd werd, naar
zijn vaderland. Hij sloot zich nauw aan
ZWINGLI, was bij 't twistgesprek to Bern in
1528 diens medestander volgens opdracht der
overheid v. Zurich en werd na ZWINGLI'S•
sneuvelen diens opvolger en d. voortzetter v.
diens work. Op Pinksterdag v. 1529 sprak hij
to Bremgarten een leerrede uit, die d. gansche
gemeente bewoog d. Hervorming aan to nemen.
Door woord on schrift en daad was hij rusteloos werkzaam; des Zondags op d. predikstoel, en dagelijks in d. scholen leerde hij; in
strijdschriften verdedigde hij d. Zwitsersche geloofsbelijdenis; d. onverzettelijkheid v. Calvijn
wist hij to buigen on in zijn huiselijk leven
was hij een voorbeeld v. goedheid. In Engeland
was hij hooggeacht; Hendrik VIII raadpleegde
hem meermalen on nam d. opdracht a. v. zijn
work „De scripturae sacrae auctoritate". Zijn
„Geschiedenis der Hervorming" is eerst in
1833 in 3 dln uitgegeven.
Bull-Run is een der bronnen v. d. rivier
Potomac, in 't N.O. v. d. N.-Amer. staat Virgini6. Hier was 't tooneel v. twee veldslagen
in d. oorlog tuss. d. Noordelijke Vereen. Staten
on d. Zuid.confederatie. Op 21 Juli 1861 versloeg d. generaal der Zuidelijken, BEAUREGARD,
hier 't leger der Noordelijken, aangevoerd door
M'Dowell, en op 29 on 30 Aug. 1862 versloeg
d. Zuidelijke generaal LEE hier 't Noorderleger
onder generaal POPE. Beide overwinningen
bleven echter zonder belangrijke gevolgen.
Bulmer (WILLIAM) was met BENSLY in d.
18e eeuw d. voornaamste boekdrukker in
Engeland. Hij onttrok zich a. d. zaken in
1819 en overl. in 1830. Onder zijn baste uitga-
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ven moeten gerekend worden d. prachtuitgave v. Shakespeare (9 dln, 1794-1804), waardoor zijn drukkerij d. naam Shakespeare Press
verkreeg, en d. prachtuitgaaf v. Milton (3 dln,
1794—'97). Hij bezorgde ook d. meeste uitgaven voor d. Roxburgh-Club. In 't Decameron
v. Dibdin treft men een opgave aan v. al
wat in d. „Shakespeare Press" gedrukt is.
Bulmerincq (AUG. v.), geb. 12 Aug. 1822
to Riga, schitterde sedert 1858 als hoogl. in
d. rechten a. d. hoogeschool to Dorpat. Door
zijn geschriften „Das Asylrecht in seine geschichtlichen Entwicklung" (1853); „De natura
principiorum juris inter gentis positivi" (1856)
on „Die Systematik des Volkerrechts" (1858)
had hij een Europeeschen roam verworven,
zoodat hij uitgenoodigd word, medestichter
to worden v. 't 2,Institut de droit international" to Geneve in 1873. In 1882 word hij opvolger v. BLUNTSCHLI als hoogl. in 't staatsrecht to Heidelberg en hij overl. 18 Aug. 1890 to
Stuttgart. Behalve vele opstellen in rechtsgel.
tijdschriften had hij in 1874 nog uitgeg. „Praxis,
Theorie u. Kodifikation des VOlkerrechts".
Billow (FRIEDR. WILH.), graaf v. Dennewitz,
Pruisisch veldheer, geb. in 1755 op 't landgoed zijns vaders Falkenberg in d. Altmark,
overl. to Koningsbergen 25 Februari 1816,
trad reeds in 1769 in d. Pruisischen krijgsdienst; hij was in 1793 kapitein en word toen
tot gouverneur v. prins Ludwig Ferdinand
benoemd. Hij streed in dat jaar als majoor
a. d. Rijn on verijdelde door zijn mood bij d.
belegering v. Mainz d. verrassing to Marion.
born. In 1806 was hij als luitenant-kolonel
in d. belegerde stad Thorn; hij onderscheidde
zich daar in menig gevecht, klom op tot
generaal-majoor on verkreeg 't bevel over
een brigade. In d. bevrijdingsoorlog v. 1813
behaalde BULOW op 5 April d. overwinning
bij MOckern; hij bevrijdde op 2 Mei Halle en
beschermde Berlijn door d. overwinning bij
Luckau op 4 Juni. Na d. wapenstilstand redde
hij, onder 't opperbevel v. d. Kroonprins v.
Zweden, Berlijn andermaal door d. overwinning bij Groszbeeren op 23 Aug. on hij ontzette die stad nog eons door d. belangrijke
overwinning op Ney bij Dennewitz op 6 Sept.
d. Koning benoemde hem wegens doze diensten tot ridder-grootkruis der orde v. 't IJzeren
kruis on schonk hem d. erfelijken titel „graaf
Billow von Dennewitz". In Oct. had Billow
een werkzaam deel a. 't bestormen v. Leipzig
en a. d. bevrijding v. Westfalen. In Nederland veroverde hij op 30 Nov. stormenderhand
d. stad Arnhem, waardoor d. Franschen gedrongen worden over d. rivieren terug to trekken.
Hij verdreef hen verder uit Belgic en v. d. Rijn,
onderscheidde zich bij Laon, vermeesterde
Soissons on Lafere en besloot d. veldtocht met
't binnenrukken to Pans. Na d. vrede ward hij
bevelvoerend generaal in Oost-Pruisen en Litthauen on bij 't openen v. d. veldtocht in 1815
verkreeg hij 't opperbevel over 't vierde legerkorps, waarmede hij tot d. overwinning bij
Waterloo op 18 Juni medewerkte. d. Koning
bepaaide daarom, dat 't 150 regiment voortaan
d. naam „regiment Billow von Dennewitz" zou
voeren. BILLOW overl. reeds kort daarna op zijn
post to Koningsbergen, 2-5 Febr. 1816. liij was
niet alleen een groot veldheer, maar ook een
algemeen ontwikkeld en edel man. d. Kennis,
die hij v. d. krijgskunst bezat, was d. vrucht v.
aanhoudende studio, oefening on ondervinding.
Our Ci, 't gebici der schoone kunsten was
hij geen vreemdeling; inzonderheid beminde
hij d. toonkunst on was hij gelukkig in hare
beoefening.
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Biilow (HEINR.), geb. to Falkenberg in
1770, overl. to Riga in 1807, trad op jeugdigen
leeftijd in Pruisischen krijgsdienst en hield
zich inzonderheid bezig met 't bestudeeren v.
Polybius, Tacitus en Thucydides. Hij vroeg in
1789 zijn ontslag uit d. dienst, ging daarop naar
Belgic, nam er deel a. d. opstand tegen keizer
Joseph II, keerde na d. ongunstigen afloop in
zijn vaderland terug on richtte er een tooneelgezelschap op; later scheepte hij zich met een
broader in naar Amerika. Beiden keerdet
spoedig naar Europa terug, maakten hunne
bezitting to gelds tot aankoop v. glaswerk,.
waarmede zij zich weder naar Amerika begaven tot 't drijven v. handel, maar doze mislukte on beiden kwamen arm in Pruisen
terug. Nu trad Billow als schrijver op met
zijn „System der Kriegskunst"; d. goede ontvangst v. dit work gaf hem hoop op een
plaatsing bij d. generalen staf, doch hij word
hierin teleurgesteld. Nu verschenen achtereenvolgens v. hem een vertaling uit 't Engelsch der reis v. Mungo Park en „Geschichte
des Feldzilges von 1800". Hierna vertrok hij
naar Engeland, hij ondernam daar d. uitgave v.
een maandwerk, dat echter niet opnam, waardoor hij in schulden on in d. gijzeling geraakte.
Daaruit ontslagen, kwam hij over Parijs weer
to Berlijn, waar hij vervolgens d. „Geschichte
des Feldzilges von 1805" schreef, die zoo a.
Rusland on Oostenrijk mishaagde, dat hij op
verzoek der gezanten v. deze mogendheden
gevangen genomen on na d. slag bij Jena
gevankelijk naar Calberg on later naar Riga,
gevoerd ward, waar hij overleed. In d. gevangenis to Calberg schreef hij nog een eerst na
zijn dood uitgegev. stuk, getiteld Nunc permissum est; Coup d'oeil sur la doctrine de la
nouvelle Oglise Chretienne" (1809). Dit bevat
eenige voorspellingen aangaande gebeurtenisson in d. kerk, die niet bewaarheid en alleen
als droomen eener to hoog gespannen verbeelding to beschouwen zijn.
Bulow (FREDERIK RUDBEK HENRIK v.), een
Deensch krijgsbevelhebher, die zich beroemd
gemaakt heeft in d. oorlog tegen Duitschland,
ward 4 Febr. 1791 to Nustrup in Sleeswijk
geb. Hij trad vroeg in Deenschen krijgsdienst
on streed als luitenant, toen d. Engelschen
Kopenhagen bombardeerden. Toen d. eerste
Sleeswijk-Holsteinsche oorlog uitbrak, in
1848, was hij luit.-generaal. Hij streed bij Bau,
veroverde stormenderhand d. vtiandelijke
schansen bij Flensburg en nam d. verdedigers
gevangen. Op 23 Apr. 1848 hield hij d. worsteling tegen d. overmachtige Pruisen vol,
hij week al vluchtende naar Alsen en versloeg in Jutland generaal WRANGEL. In 1849
had hij deel a. d. hardnekkige verdediging
der Dilppelerschansen en op 23 Apr. tastte
hij generaal BONIN aan bij Kolding en veroverde hij die stad; 't doel was Fredericia to
beveiligen, maar nu sloot BONIN hem to Fredericia in. Door een stouten, welberekenden
uitval in d. nacht tuss. 5 en 6 Juli gelukte
't hem d. vijand to verdrijven. Bij 't erode v.
dozen oorlog ward hem 't legerbevel in Sleeswijk on vervolgens op Seeland toevertrouwd.
Hij overl. 16 Juni 1858.
Billow (HANS GUIDO v.), geb. 8 Jan. 1830
to Dresden, zoon v. d. romanschrijver KARL
ED. V. BilLOW, studeerde to Leipzig on to Berlijn in d. rechten, maar had reeds v. der
jeugd bijzonderen aanleg tot 't klavierspel
getoond on vond bij nue voordrachten zooveel aanmoediging, dat hij besloot zich geheel
a. d. toonkunst to wijden. Hij genoot 't onderwijs V. WAGNER to ZUrich en V. LISZT to
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Weimar. Reeds in 1858 ontving hij een benoeming tot hofpianist to Berlijn en tevens v.
d. universiteit to Jena d. doctorale waardigheid. Van 1864 t. '68 was hjj directeur der
muziekschool to MUnchen. Na dezen tijd begon hij zijn kunstreizen, eerst naar Rang,
waar hij lang to Florence vertoefde, daarna
naar Engeland, waar zijn verschtjnen een
triomftocht geleek, en in 1875 naar Amerika.
In 1877 nam hij d. benoeming aan tot kapelmeester to Hannover on in 1880 werd hij
intendant der Hofkapel to Meiningen. Ook
met deze Hofkapel heeft hij met glansrijk
gevolg versch. kunstreizen gedaan.Low is
op 't klavier een virtuoos, als orkestdirecteur
onge6venaard, als kunst-criticus een scherpzinnig geleerde, in een schoonen, geestigen
841 zijn meaning uitend. Zijn compositien
vertoonen d. invloed v. Wagner on Liszt op
zijn vorming on bepalen zich tot klavierstukken, liederen, instrumentals concertwerken
en d. bearbeiding v. werken der bovengen.
meesters en v. BERLIOZ.
Billow (OSKAR v.), geb. 11 Sept. 1837 to
Breslau, studeerde to Heidelberg en to Berlijn
in d. rechten en werd hoogl. in die wetenschap in 1867 to Gieszen, in 1872 to TUbingen.
Hij schreef: „Die Lehre von den Prozeszeinreden u. die Prozeszvoraussetzungen" (1868)
en „Civilprozessualische Fiktionen u. Wahrheiten" (1879).
Bulow-Cummerow (ERNST v.), geb. 13
Apr. 1775 in Mecklenburg-Schwerin, diende
als jongeling in 't Hannoversche lager, studeerde daarna to Rostock en to Jena, leefde
vervolgens als grondeigenaar in Pommeren
en had daar tot 1823 deal a. 't bestuur
des lands; hij toonde zich gedurende d. Fransche overheersching zeer afkeerig v. dozen
vreemden invloed on later als een voorstander v. d. adel en tegenstander v. d. nieuwe
staatsbegrippen. Hij gaf daarover een groot
aantal vlugschriften in 't licht en heeft veel
invloed geoefend door zijn werk „Preuszen,
seine Verfassung, Verwaltung u. Verhaltnisz
zu Deutschland" (1842), dat driemaal gedrukt
werd. Hij overl.. 26 Apr. 1857.
Buloz (FRANcois), geb. in 1803 to s. Vulbens in Savoye, legde zich toe op taalstudie,
ging naar Parijs, werd er corrector a. een
drukkerij en leverde vertalingen uit 't Engelsch. In 1831 ondernam hij d. oprichting v.
't tijdschrift „Revue des deux mondes", dat
door zijn beleid en energie een weg over d.
gansche wereld vond. Van 1888 t. '48 was hij
tevens commissaris v. d. „Comedie francaise".
Hij overl. op zijn landgoed in Savoye in
Aug. 1877, „Lettres et mOmoires" nalatende.
Bulthaupt (HEINR. ALFRED), geb. 20 Oct.
1849 to Bremen, studeerde in d. rechten a.
versch. Duitsche hoogescholen, deed een refs
naar 't Oosten en werd in 1879 stadsbibliothecaris in zijn geboortestad. Van zijn vele
geschriften worden hier vermeld : „Saul"
(treursp.); „Die Kopiisten" (blijsp.); „Die Arbeiter" (treursp.); ,,Durch Frost u. Gluthen"
(1877); „Dramaturgische Skizzen" (1878) en
„Der lunge Monch" (1879).
Bulwer-Lytton (EDWARD GEOFFROY), geb.
in 1805 to Heydonhall in Norfolk, toonde
reeds als kind een genialen aanleg en werd
door zijn moeder, die zelf rijk begaafd was,
zorgvuldig opgevoed. Hij studeerde a. d. hoogeschool to Cambridge en deed in d. vacantin voetreizen in Engeland, Schotland en
Frankrijk. Zijn eerste dichtwerken, bijv.
„Weeds and wild flowers", on zijn eerste
prozawerk „Falkland" bleven onopgemerkt,
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maar met zijn „Pelham, or the adventures of
a gentleman" (3 dln, 1828) begon zijn roam,
die met ieder volgend werk klom. Als een
klimmende reeks schreef hij snel achtereen:
„The disowned" (2 dln, 1829); „Devereux" (1829);
„Paul Clifford" (1830); „Eugen Aram" (1832);
„England and the English" (1833); The last
days of Pompeji" (1834), een uitnemend schoon
en leerrijk work; „Rienzi" (1835); „Ernst Maltravers" (3 dln, 1837); „Alice" (1838); „Lelia"
(1838); „Calderon" (1839); „Night and morning"
(1841), door Mevr. Birch-Pfeiffer tot een treffend tooneelspel omgewerkt; dl
n, (1842);
The last of the barons" (3 dl, 1843); „Lucretia, or the children of night" (3 dln, 1846);
„Harold, the last of the Saxon kings" (3 dln,
1848) ; „ The Caxtons" (1850); „My novel"
(3 din, 1851); ,,What will he do with it" (1859)
on „A strange story" (1864). Behalve dit
groot aantal heeft hij een menigte kleinere
opstellen, verhalen, gedichten en dramatische
bewerkingen geleverd in 't door hem geredigeerde Now monthly Magazine", in „The
Student" on in „Caxtonia" (1864). Ook heeft
hij vertalingen, hekeldichten on een heldendicht King Arthur" (1848) geschreven. Bijna
al deze werken zijn in alle beschaafde talon
overgezet on zoowel door hen, die voor genoegen en verpoozing lezen, als door hen, die
d. letterkunde als wetenschap beoefenen, met
voldoening genoten. BULWER was vol maakt
meester over d. vorm, geheel thuis in 't tijdperk der historie, waarin hij d. lezers verplaatst, eon fijn opmerker, grondig kenner v.
't menschelijk hart; ieder werk is dooraderd
v. wijsgeerige beschouwingen v. d. maatschappelijken toestand in 't tijdperk, dat hij teekent,
on v. een classieken geest. BULWER heeft ook
in 't staatk. leven grooten invloed gehad.
Reeds in 1831 was hij lid v. 't Parlement; hij
was toen 'Whig en ijverde voor uitbreiding
v. 't kiesrecht, vrijhandel en afschaffing der
graanrechten. 't Conservatief ministerie v.
1835 onder ROBERT PEEL moest aftreden door
d. uitwerking v. een vlugschrift v. BULWER,
dat in korten tijd 20 maal herdrukt werd.
Van 1842 t. '51 leefde hij buiten staatsbemoeiing on geheel voor zijn letterk. arbeid.
Daarna mengde hij zich weder in d. staatk.
vragen v. d. dag en schreef hij zijn „Letter
to John Bull", waarin doorstraalde, dat hij
v. zienswijs veranderd, conservatief on protectionist geworden was. Immers onder deze
leus kwam hij in 1852 weder in 't Parlement
en in 1858 in 't ministerie DERBY, waar hij
eerst staatssecretaris v. Openb. werken, later
v. Kolonien was. In 1859 legde hij d. Portefeuille neder on nu besteedde hij zijn invloed
ten bate v. kunst en wetenschap. Voor d.
stichting v. een instelling ten behoove v.
behoeftige kunstenaars on geleerden, waarvan hij mede-ontwerper was, gaf hij een
flunk stuk grond tot plaatsing v. 't asyl en
schreef hij ten voordeele der stichting 't too•
neelspel Not so bad as we seem", dat in d.
schouwburg v. d. Hertog v. Devonshire vertoond werd en een verbazende som gelds
opbracht. Hij overl. 18 Jan. 1878 to Torquay. — Zijn gemalin ROSINE WEELER, geb.
1807 to Limmerick, overl. 12 Mrt. 1882, leefde
na een achtjarige echtverbintenis v. hem
gescheiden en trad insgelijks op als schrijfster, maar v. hare werken zijn alleen meldenswaardig: The world and his wife" (1848)
en „Miriam Sedley, a tale from real life"
(3 dln, 1851), waarin d. gebreken der aanzienlijke standen in Engeland hevig werden gekastijd. Hun eenige ZOOri EDWARD ROBERT BUL-
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WER, sedert 1864 Britsch ambassadeur te
Athene en v. 1876 t. '80 onderkoning v. Indi8,
schreef onder d. naam OWEN MEREDITH d.
roman The ring of Amasis" (2 dln, 1863) en
„Poetical works" (1877).
Dulvver (HENRY LYTTON), geb. 1804, broeder V. EDWARD GEOFFROY B., was V. 1858 t. '65
Britsch ambassadeur te Konstantinopel en
verwierf daar door zijn ijver en tact in 't
behartigen der Engelsche helangen d. goedkeuring en achting zijner landgenooten. Hij
overl. te Napels, 24 Mei 1872. Hij schreef:
„An autumn in Greece" (1824); „France, social,
literary, political" (2 dln, 1833); „Historical
characters" (5e dr. 1875) en „Palmerstons life"
(3 dln).
Buma (WIARDUS WILLEM), geb. 11 Oct.
1802 te Leeuwarden en daar overl. 10 Sept.
1873, was d. afstammeling v. een Friesch geslacht, dat in d. 17e en 18e eeuw veel verdienstelijke overheidspersonen en geleerden
a. dat gewest geschonken heeft. Hij studeerde
te Groningen in d. rechten, vestigde zich als
advocaat in zijn geboortestad, werd lid v. d.
Gedeputeerde staten en laatstelijk president
v. 't Provinciaal gerechtshof in Friesland.
Hij schreef belangrijke geschied-, oudheid- en
rechtskundige stukken, meest in 't tijdschrift
,d. Vrije Fries". Eenige hiervan zijn: „Hu1ptroepen uit Harlingen naar Zweden in 1669";
,,Geene heerlijkheden in Friesland"; „d. Friesche drinkhoorn v. d. Patroon v. Roordahuizum"; „Des Bisschops eerste gerecht"; „Ephemerides Leovardiensis"; „Wybe Saeckles,
schepen v. Leeuwarden in 1516" en Over d.
-oorsprong der Hervorming".
Bu-Maza, d. i. Vader der gazelle, was d.
naam, onder welken MOHAMMED-BEN-ABDALLAH,
geb. omstr. 1820 bij Tlemcen, bij zijn landgenooten d. Kabylen bekend was en optrad als
profeet en onkwetsbaar bestrijder v. d. Fransche heerschappij. Terwijl ABD-EL-KADER a. d.
grenzen v. Marokko streed, in 1841, verwekte
hij een geweldigen opstand in 't Oosten der
kolonie. Hij werd toen wel bij Tenes verslagen, maar verdween in d. woestijn en ging
met ABD-EL-KADER een geheim verbond aan,
tengevolge waarvan beiden op versch. punten
tegelijk, in 1846, d. Franschen aanvielen. Aanvankelijk brachten zij dezen geduchte verliezen toe, maar in d. oase Ulled-Dsjellel werd
hij in 1847 door HERBILLON totaal verslagen,
zoodat hij, zwaar gewond en v. alle hulpmiddelen beroofd, zich 13 Apr. 1847 a. generaal
s. ARNAUD moest overgeven. Hij werd naar
Parijs gebracht, deed gedurende d. Februariomwenteling een vergeefsche poging om te
ontsnappen en werd daarom op 't kasteel te
Ham gevangen gezet, maar kreeg in 1849
verlof om naar Turkije te gaan, waar hij
-generaal werd.
Bunau (HEINR. graaf v.) werd 2 Juni 1697
te Weissenfels geb., studeerde te Leipzig en
onderscheidde zich door groote gaven, zoodat
hij reeds vroeg assessor v. 't hoog-gerechtshof werd en allengs tot geheimraad, president
v. 't hof v. appel en cassatie en directeur v.
't graafschap Mannsfeld (1734) opklom. In 1732
kwam hij in dienst v. keizer Karel VII, hij werd
rijkshofraad, rijksgraaf en als gevolmachtigd
minister naar Neder-Saksen gezonden. Na
's Keizers dood werd hij stadhouder v. Weimar en Eisenach (1751) en, zoodra d. Hertog
meerderjarig was, diens eerste minister. Na
-d. dood v. d. Hertog (1758) ging hij op zijn
landgoed Osmannstadt wonen, waar hij 7 Apr.
1762 stierf. Hij schreef: „Deutsche Kaiser- und
Reichs-Historie" (8 dln, Leipzig, 1728—'43) en
IL
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England des Krieges zwischen Frankreich,
England und Deutschland" (in 't Fr. en Hd.,
Regensburg, 1763—'67, 4 dln). Hij was d. eerste,
die d. Hoogd. geschiedenis grondig bearbeidde.
Zijn werken zijn nog hoog geacht.
"Sunbury (sELINA) beet d. Engelsche schrijfster v. een groot aantal romans, reisbeschrijvingen en vertellingen. d. Meest bekende
hiervan zijn: „Coombe abbey" (nieuwe mtg.,
1857); „Evenings in the Pyrenees" (1845); „a
Summer in Northern-Europe" (2 dln, 1856);
„Tales" (1862) en „Lady Flora" (1870).
Bundelkund, Dondelkond of 't land
v. Bundelah is een berggewest in BritschIndio, in 't Z. v. 't presidentschap Agra, tuss.
't Vindhya-geb. en d. vlakte bezuiden d. Ganges.
Er wonen op 1184 vk. geogr. mijl ruim 2 1/2
miloensch.dGriopbegn
dor, in d. dalen en d. door d. Dsjoemna doorstroomde viakte zeer vruchtbaar, maar met
een voor d. Europe8r verderfelijke hitte. Op
d. berghellingen zijn wouden met verscheurende dieren, in d. lagere streken wordt hoofdzakelijk suiker en katoen voortgebracht. d.
Bundelahs behooren tot d. stam der Radsjpoeten, spreken een Sanskrietsch dialect en
zijn zeer strijdhaftig. Zij behoorden in d.
18e eeuw tot 't Rijk der Mahratten, werden
met dezen na 1803 a. 't Britsch gezag onderworpen, maar waagden in 1842 een opstand,
die bedwongen werd en tengevolge waarvan
't land langs d. Dsjoemna, 't beste derde deel
v. 't gewest, onder rechtstreeksch Engelsch
beheer kwam.
Bunder is d. oude naam v. d. Hectare en
beteekent dus een oppervl. v. 100 Are =
10 000 vk. Meter, 'tgeen overeenkomt met 2'/1
acre, d. maat v. d. grond in Brittanni8 en d.
Vereen. Staten v. N.-Amerika.
Dundgras (Corynephorus) is een plantengesl. uit d. fam. der grassen, waarvan d.
soort C. canescens L. ('t gewone bundgras) op
schrale, zandige gronden in ons vaderland
groeit. 't Draagt borstelvormige bladeren en
een tweebloemige aar met vliezige kafblaadjes.
Runge (ALEXANDER v.), Russisch staatsraad en hoogl. te Dorpat, werd 24 Sept. 1803
te Kiew geb., waar zijn vader een openbaar
ambt bekleedde. In 1815 vertrok hij naar Dorpat, waar hij in 1821 op d. hoogeschool werd
ingeschreven. Hij wijdde zich a. d. geneeskunde, hoewel hij daarbij niet naliet d. natuurhistorische wetenschappen, waartoe hij
zich reeds sedert zijn jeugd voeide aangetrokken, te beoefenen ; hij begeleidde, nadat hij in
1825 d. doctorale waardigheid erlangd had,
zijn leermeester LEDEBOUR naar Siberie en
bereisde met dezen in d. zomer v. 1826 't
oostelijk deel v. 't Altai-geb. Reeds gedurende zijn reis tot geneesheer a. d. bergwerken v. Kolywano-Woskresenski benoemd,
vond hij d. gelegenheid Barnaul en Smeinogorsk, d. belangrijkste punten v. d. Altai, te
bezoeken. Hier ontmoette hij HUMBOLDT, op
wiens aanbeveling hij door d. s. Petersburger
Academie belast werd, d. in 1830 naar Peking
vertrekkende zending als natuuronderzoeker
te begeleiden. Hoewel geheel onvoorbereid,
aanvaardde hij d. reis over Irkoetsk en 't
meer Baikal naar Kiachta, waar hij 30 Aug.
d. Chineesche grens en twee maanden later
na een moeilijke reis door d. woestijn d.
Chineeschen muur overschreed. Niettegenstaande veel wederwaardigheden bracht hij
na een verblijf v. acht maanden te Peking
een rijke, in „Enumeratio plantarum, quas in
China boreali collegit" (Petersb. 1831) en „Plantarum Mongholico-Chinensium decas I" (Ka25
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ian, 1835) beschreven botanische verzameling
naar Irkoetsk. Nadat hij volgens opdracht v.
d. Petersburger Academie in d. zomer v. 1832
een tweede reis door 't oostelijk deel v. d.
Altai ondernomen had, waarvan hij d. uitkomsten in zijn: „Verzeichniss der im Jahre
1832 im ostlichen Altaigebirge gesammelten
Pflanzen" (Petersb. 1836) bekend maakte,
keerde hij in Jan. 1833 naar s. Petersburg terug,
waarop hij in 1834 't beroep tot buitengew.
hoogl. in d. plantkunde te Kasan aannam. In
1836 word hij tot gew. hoogl. in d. plantkunde
en directeur v. d. plantentuin te Dorpat benoemd, waar hij sedert versch. werken in 't
licht gaf, o. a. een omgewerkte uitg. v. Decandolle's „Anleitung zum Studium der Botanik"
(2e dr. Leipzig, 1844). 't Plantengesl. Bungea
heet naar hem. Hij overl., 87 jaar oud, in
Lijfland, 18 Juli 1890.
B unge (FRIEDR. GEORGE V.), geb. 1 Mrt
1802 te Kiew, een broeder v. d. voorg., studeerde te Dorpat in d. rechten, was daar v.
1832 t. '42 hoogl. en na dien tijd burgemeester
en syndicus v. Reval. Hij heeft d. eerste
wetensch. werken over d. rechtstoestand in
d. Russ. Oostzee-provinci6n geschreven en
redigeerde tot kennis v. dit recht 't „Archiv
filr die Geschichte Liv,- Esth- u. Kurlands".
Eenige zijner werken zijn: „Darstellung des
heutigen russischen Handelsrechts" (1829);
„Baltische Geschicht-studi6n" (2 stn 1875);
„Esthland unter Danemark" (1877); „Riga im
13 u 14 Jahrh." (1878); „Altlivl. Rechtsbilcher"
(1879) en „Liv,- Esth- u. Kurland. Urkundenbuch".
B ungener (LAURENCE LOUIS FELIX), geb.
29 Sept. 1814 te Marseille, studeerde te Geneve
in d. godgeleerdheid en werd daar directeur
v. 't Gymnasium. Toen hij in 1848 deze betrekking verloor, stelde hij zich ten taak 't
Protestantisme met woord en pen te verdedigen en te verbreiden. Hij werd een der beroemdste kanselredenaars v. d. nieuweren tijd
en schreef zijne boeken, die een wijsgeerighistorische strekking hebben, meest in een
romantischen vorm, zoo boeiend, dat zij in 't
oorspronkelijke en vertaald in een groot
aantal uitgaven over d. geheele wereld verbreid zijn. d. Titels zijner voorn. werken
luiden: „Un sermon sous Louis XIV" (1813);
„Le concile de Trente" (1846); „Trois sermons
sous Louis XV" (1848); „Voltaire et son temps"
(1850); „Julien, ou la fin d'un siècle" (1853);
„Calvin, sa vie, son oeuvre et ses Ocrits" (1860);
„Trois fours de la vie d'un pare" (1863) en
„Saint Paul, sa vie, son oeuvre et ses epitres"
(1867). BUNGENER overl. in Juni 1874.
13unium, L. heet een plantengesl. uit d. fam.
der schermbloemigen (Umbelliferae) en nauw
verwant a. 't gesl. Carum, waaronder 't door
sommige plantkundigen gerekend wordt. d.
Meest bekende soorten zijn B. ferulaefolium,
op d. Grieksche eil., en B. denudatum, in
Frankrijk voorkomende. Beide zijn overblijvende planten met eetbare wortelknollen,
ronden stengel en ingesneden bladeren.
B unkershill heet een heuvel op 't schiereil. Charlestown bij Boston in Massachusetts.
Hier viel op 17 Juni 1775 't eerste gevecht
voor v. d. N.-Amer. kolonisten tegen d. Engelsche troepen. Van beide zijden sneuvelden
velen en d. Engelschen behaalden d. overwinning. Op 17 Juni 1843 is ter gedachtenis
op 't slagveld een obelisk v. 65 M. hoogte
opgericht.
B unnik is een gemeente met 1100 inw. 7
KM. t. Z.O. v. d. stad Utrecht. her is 't eerste
station v. d. spoorw., die v. Utrecht over
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Zeist-Driebergen, Ede, Wageningen naar Arnhem gaat.

Bunnik (JOHAN v.), geb. in 1654, leerde d.
schilderkunst bij H. ZAGTLEVEN en G. HOET.
Hij studeerde met F. VOET in Italia, vertoefde
lang to Turijn en vestigde zich daarna to
HU schilderde schoone landschappen
en kamerbehangsels. Schoone proeven hiervan
zijn in 't Koninklijk lustverblijf 't Loo bij
Apeldoorn. Hij overl. in 1717. — Zijn brooderen leerl. JAKOB V. B., (overl. in 1725), vergezelde hem n. Italie en werd een voortreffelijk
schilder v. veldslagen.
Bunschoten is eon gemeente met 1800 inwin d. prov. Utrecht, een half uur gaans v. d.
Zuiderzee en 8 K.M. t. 0. v. Naarden. Men
vindt er een redoute en batterijen.
Bunsen (CHRISTIAN KARL JOSIAS V.), geb.
25 Aug. 1791 to Korbach in 't Waldecksche,
studeerde te Marburg en to GOttingen in d.
rechten en beoefende tevens d. Oostersche
talon. Om zijn kennis in deze te vermeerderen,
bezocht hij Nederland, Kopenhagen, Berlijn,
waar hij d. aanwijzingen on vriendschap v.
NIEBUHR genoot, Parijs, waar s. DE SACY hem
in 't Perzisch on Arabisch onderwees, Florence en Rome. Hier huwde hij een rijke
Engelsche dame en bezorgde NIEBUHR hem
een aanstelling bij 't Pruis. gezantschap. In
1838 werd hij gezant to Bern en in 1841 to
London. Hier behartigde hij d. belangen v.
Pruisen op uitstekende wijze en beschermder
hij al wat Duitsch was met zorg en opoffering; o. a. stichtte hij to Dalston een hospitaal
voor Duitschers. In d. moeilijke dagen v.
1848 en '49 en in d. Sleeswijk-Holsteinschekwestie handelde hij met veel beleid, maar..
toen in 1854 d. oorlog tegen Rusland uitbrak,
ijverde hij voor een aansluiting v. Pruisen bij
't Eng.-Fransch verbond en, wig d. toongevende
partij a. 't Pruis. hof Russischgezind was, werd
hij teruggeroepen. Nog menige vereerende opdracht viel hem echter in Pruisen ten deel
on hij verwierf d. titel v. vrijheer en een
zetel in 't Huis der Heeren. Hij overl. na
een paar jaar door ziekte tot werkeloosheid
veroordeeld to zijn op 18 Nov. 1860 to Bonn.
Van zijn talrijke werken worden hier vermeld : „Aegyptens Stolle i. d. Weltgeschichte"
(5 dln, 1845); „Die Verfassung der Kirche der
Zukunft" (1845); „Memoir on the constitutional
rights of Sleswig and Holstein" (1848); „Hippolytus and seine Zeit" (4 dln, 1851); „Christianity and mankind" (7 din, 1854); „Zeichen
der Zeit" (3e dr. 1856); „Gott in der Geschichte
(3 dln, 1858) en „Bibelwerk fur die Gemeinde",
door hem in 1853 begonnen, bij zijn dook
gevorderd tot 't 4e dl en daarna door medewerkers voltooid.
Bunsen (ROBERT WILHELM), geb. 31 Mrt 1811
to Gottingen, studeerde daar in natuur- en
hoofdzakelijk in scheikunde. Hij vermeerderde
zijn kennis te Parijs, Berlijn en Weenen, werd
in 1836 opvolger v. WOHLER te Kassel en
werd hoogleeraar in d. scheikunde achtereenvolgens to Marburg, Breslau en Heidelberg,
waar hij in 1881 onder 't ontvangen v. hooge
eerbewijzen zijn vijftigjarig doctoraat vierde.
Hij heeft door talrijke onderzoekingen en
ontdekkingen d. scheik. wetenschap vooruitgebracht. Hij ontdekte (met KIRCHHOFF) d.
spectraal-analyse; hij vond 't magnesiumlicht
en d. kunst om magnesium in groote hoeveelheid to bereiden, wees 't ijzer-hydroxyde
als tegengif bij rattenkruid-vergiftiging aan
en verbreidde nieuw Licht over d. diffusie en
absorptie v. gassen, over d. cyaniden en d.
Kakodyl-verbindingen. Behalve zijn geschrif-
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ten over deze onderwerpen en een menigte
mededeelingen in tijdschriften schreef hij nog:
„Descriptio hygrometrorum" (1830); „Gasometrische Methoden" (1857 en '79) en „Analyse
der Aschen u. Mineralwasser" (1874).
.Buziyan (JOHN), geb. in 1628 te Elton in
Bedfordshire, was d. zoon v. een ketellapper,
werd soldaat, maar gaf zich meer en meer
over a. mystische godscl. bespiegelingen; hij
sloot zich in 1655 aan bij d. Baptisten en werd
reizend prediker. Onder koning Karel II werd
hij twaalf jaar lang in d. gevangenis gehouden.
Hier schreef hij 't merkwaardige boek, dat,
in een menigte talen overgezet, volgens opgave
ruim 700 maal gedrukt is en in onze taal d.
titel heeft „Eons Christens reis naar d. eeuwigheid". 't Bevat in hoofdzaak en in populairen
vorm een zinnebeeldige voorstelling v. d. beproevingen en verzoekingen, die een Christen
te overwinnen heeft om tot zaligheid te
komen. BUNYAN overl. te Londen 31 Aug. 1688.
B unzing, Zie Bonzing.
B unzlau, oudtijds Boleslaw, is een arrond.hoofdst. in d. Pruis. prov. Silezie, gelegen a.
d. Bober (een tak v. d. Oder) en a. d. spoorw.
v. Berlijn n. Breslau. Er zijn 11 000 inw., -veel
fabrieken, druk bezochte vee- en graanmarkten
en goede inrichtingen voor onderwijs. Ter gedachtenis v. d. Russ. veldheer KUTUSOW, die
hier overl., is er een obelisk opgericht. 't
Arrondissement Bunzlau bevat op 10 vk. geogr.
mij1 60 000 bew.
Ook in Bohemen liggen twee steden, die
Bunzlau heeten: Jungbunzlau (in 't Czechisch
Mada Boleslaw) a. d. Isar, met 6000 inw., en
Altbunzlau (Czech. Stara Boleslaw) a. d. Elbe.
Buol-Schauenstein

(KARL FERDINAND,

graaf v.), zoon v. graaf JOH. RUD. V. B.-S., die
in der tijd gezant te 's Gravenhage en tot zijn
dood in 1834 staatsminister v. Oostenrijk was,
werd 17 Mei 1797 geb. Hij werd achtereenvolgens gezant te Karlsruhe, Stuttgart, Turyn.
s. Petersburg en Londen. In 1852, na d. dood
v. SCHWARZENBERG, werd hij v. laatstgen.
standplaats geroepen tot hoofd v. 't ministerie,
belast met d. portefeuille v. Buitenl. zaken
en als minister v. 't Keizerlijk Huis. Hij toonde
zich in die betrekking een uitstekend staatsman, was gematigd vrijzinnig, ijverig doortastend en vast v. karakter. Hierdoor was
hij Oostenrijk ten zegen. Zijn staatsmansbeleid
blonk 't meest uit bij d. onderhandeling over
't Tolverbond met Pruisen, d. positie v. d.
Oostenr. monarchie gedurende d. Krimoorlog
(1854 en '55) en 't Congres te Parijs in 1856.
Toen op 1 Jan. 1859 Napoleon III onverhoeds
a. Oostenrijk d. oorlog verklaarde, om Lombardo-Venetia te be vrijden, trad BUOL-SCHAUENSTEIN af. Hij overl. te Weenen, 21 Oct. 1865.
.Buonacorsi, Zie Vaga.
B uonanni (GIAcoMo), hertog v. Montalbano, tegen 't eind der 16e eeuw te Syracuse
geb., beoefende d. letteren, bezocht met letterk.
doel d. meeste steden v. Italie en had overal
omgang met geleerden. Hij overl. in 1636. Er
bestaat v. hem „L'Antica Siracusa illustrata"
(Messina, 1624), herdrukt met bijvoegsels v.
Vinc. Mirabella (1717, 2 dln) en in 't Latijn
vertaald door Havercamp in d. „Then. antiq.
Siciliae".
Buonaparte, Zie Bonaparte.
.Buonarotti (MICHAEL ANGELO), uit 't geslacht der graven v. Canossa, was in 1474 geb.
Zijn vader zag ongaarne, dat hij zich a. d.
kunst wijdde, maar zijn verheven genie ontwikkelde zich zoo krachtig, dat d. vader toegaf
en hem a. d. leiding v. Fr. Ghirlandajo toevertrouwde. Zijn vorderingen waren snel en
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groot en zijn meester ried hem, zich liever
a. d. beeldhouwkunst te wijden. Lorenzo de
Medicis liet hem in zijn paleis door Bartoldo
in dat vak onderrichten en een grondig wetenschappelijk onderwijs geven. Op zijn zestiende
jaar beitelde hij reeds een standbeeld. Hij
oefende zich naar d. werken v. Maroccio, die
hem eens in drift een wond a. 't neusbeen toebracht, die een litteeken naliet. In d. Hertogelijken tuin kopieerde hij d. antieken en beoefende hij d. anatomie met zulk een volharding, dat zijn naam weldra in geheel Italie
bekend werd. Zijn eerste beeldhouwwerk is
d. grijnzende Faun, die te Florence naast zijn
Bacchus bewaard wordt. d. Eerste schilderij,
die hij bij Ghirlandajo vervaardigde, „d. Verzoeking v. s. Antonius" voorstellende, is verloren geraakt. Vervolgens beitelde hij d. strijd
v. Hercules en Theseus met d. Centauren,
benevens een groot beeld v. Hercules, dat
naar Frankrijk vervoerd, doch verloren gegaan is. Ook behooren tot dien tijd zijn twee
engelen, die op 't altaar voor d. tombe v. s.
Dominicus to Bologna d. kandelaars dragen.
In 1503 schilderde hij 't medaillon, dat d. H.
familie voorstelt en in d. galerij to Florence
berust, on d. Maria met 't kind, welk stuk
thans in Engeland is. Beide zijn a tempera
in d. stijl v. Dom. Ghirlandajo vervaardigd.
Na d. dood v. Lor. d. Medicis vond hij een
beschermer in d. prior der kerk San Spirito,
die hem een woning in 't klooster gaf, een
houten crucifix deed vervaardigen on d. kunstenaar in d. gelegenheid stelde zich in d.
anatomie op 't cadaver to oefenen. Twaalf
jaar achtereen werden daaraan besteed en
daardoor werd Michael Angelo ook d. voortreffelijkste teekenaar v. 't menschelijk lichaam,
die er sedert d. ouden bestaan heeit. In 1494,
even vOOr 't verdrijven v. P. de Medicis, vertrok hij uit zijn geboorteplaats naar Bologna,
doch hij keerde terug, toen P. Sonderini a. d.
regeering kwam. Toen vervaardigde hij voor
L. P. F. de Medicis een marmeren beeld v.
s. Johannes, dat tot heden niet teruggevonden is; ook moat hij omstr. dien tijd d. slapenden Cupido gebeiteld hebben, dien hij een
tijd lang onder d. aarde bedolf on wien hij daardoor een antiek voorkomen gaf. 't Werd door
d. kardinaal R. Riario voor een antiek beeld
gekocht, doch a. d. kunstenaar teruggegeven.
Daarop vervaardigde M. ANGELO 't beeld v.
Bacchus, dat v. al zijn werken d. antieken 't
meest nabij komt, on d. „Madonna met d.
dooden Christus", die in d. s. Pieterskerk to
Rome berust en 't eenige beeld is, waarin hij
zijn naam griffelde. Tegen 't eind der 15e
eeuw keerde hij naar Florence terug. Hier
leerde hij Leonardo da Vinci kennen, die zich
in 1500 daar nederzette. Tusschen beide meesters ontstond weldra een edele wedstrijd; er
werd to Florence sedert een eeuw een groot
marmerbiok bewaard, waaraan Agostino di
Guccio to vergeefs getracht had een menschenvorm to geven; uit dit marmer wenschte d.
Regeering een beeld to hebben en, toen Da
Vinci hiertoe niet genegen was, nam K. ANGELO
die taak op zich on beitelde hij er 't beroemde
kolossale beeld „David" uit. d. Regeering deed
vervolgens d. raadzaal door beide kunstenaars
met een tooneel uit d. overwinning op d.
Pisaners versieren; M. ANGELO koos daartoe
oogenblik, dat eenige zich in d. Arno
badende Florentijnsche soldaten eensklaps
tot d. strijd geroepen worden. Beide meesters
vervaardigden cartons, om er d. onderwerpen
naar uit to voeren, doch werden in hun voor.
nemen verhinderd; zelfs zijn d. cartons ver.
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Loren geraakt; volgens 't verhaal heeft B.
Bandinelli dat v. M. ANGELO uit jaloezie vernield. Men kent deze samenstelling, waarin
hij al zijn anatomische kennis ten toon
spreidde, slechts gedeeltelijk door kopiegn en
gra vuren. Een nieuwen werkkring vond d.
kunstenaar, toen Julius II paus word en hem
't vervaardigen v. zijn grafteeken opdroeg.
Wij1 hij naar d. zin v. d. Paus niet spoedig
genoeg vorderde, vluchtte M. ANGELO naar
Florence, doch htj werd met zooveel aandrang
door d. Paus opgeoischt, dat d. gonfalonibre
Soderini hem overhaalde terug te keeren,
waarop er in 1506 te Bologna een verzoening
tuss. d. Paus en d. kunstenaar tot stand
kwam. Toen vervaardigde hij een model voor
een kolossaal standbeeld v. dezen Paus, dat
gegoten, doch later versmolten werd en waarvan d. Hertog v. Ferrara 't hoofd bewaarde.
Daarna droeg Julius II hem op d. Sixtynsche kapel met een reeks tooneelen uit d.
Bijbelsche geschiedenis al-fresco te versieren.
M. ANGELO weigerde dit eerst, omdat hij 't
al-fresco-schilderen niet beoefend had, doch
op aandringen v. d. Paus beproefde hij d.
zoldering er van to beschilderen; dit werd
een zijner beroemdste werken, voorstellende:
d. schepping der wereld, d. zondeval, d. verdrijving uit 't paradijs, d. zondvloed, d. redding v. 't uitverkoren yolk en d. verkondiging
der profeten. Eerst later voltooide hij dit
werk door er d. oordeelsdag bij te voegen.
Dit laatste bedekt d. achterwand der kapel,
heeft een hoogte v. 20 en een breedte v. 10 M.
en is uitvoeriger dan d. andere stukken bewerkt. Later zijn er eenige wijzigingen aan
gegeven; paus Paulus IV deed s. Blasius en.
s. Catharina door D. da Volterra met kleederen bedekken en paus Clemens XIII heeft
eenige, om hunne naaktheid aanstoot gevende
beelden door H. Pozzi doen bekleeden. Een
uitstekende kopie, die M. Venusti voor d.
kardinaal Alex. Farnese‘ er van vervaardigde,
berust in 't museum to Napels; versch. graveurs hebben dit stuk gekopieerd, o. a. G.
Ghisi, in elf platen, M. Contarini, N. de la,
Casa en C. M. Metz. In hoogen ouderdom vervaardigde N. ANGELO d. groote fresco's in d.
kapel Paulina, die d. kruisiging v. s. Petrus
en d. bekeering v. s. Paulus voorstellen,
welke als d. zwakste zijner werken beschreyen worden, die daarbij veel door d. walm
der kaarsen geleden hebben en in een ongunstig licht geplaatst zijn. Toen Leo X paus
werd, was M. Angelo a. 't voltooien der
tombe v. Julius II, doch d. Paus zond hem
naar Florence om er 't weder opbouwen der
San Lorenzo to besturen; dit werk vorderde
weinig; deze tijd is d. minst bedrijvige v.
zijn leven, hij vervaardigde slechts eenige
modellen en teekeningen ter inwendige versiering v. gebouwen. Na d. dood v. Leo X
hervatte hij zijn werk a. d. voltooiing der
tombe v. Julius II. Onder paus Clemens VII
bouwde hij d. vestibule v. d. bibliotheek en
d. sacristie v. s. Lorenzo, die later d. begraafplaats v. Lorenzo en Giulio de Medicis werd.
Omstr. dien tijd vervaardigde hij ook 't beeld
v. Christus met 't kruis in d. s. Maria sopra
Minerva to Rome en, terwijl hij to Florence
a. 't praalgraf der Medicis voortwerkte, schilderde hij er d. „Leda', die thans, naar men
meent. in 't museum to Berlijn berust. In
denzelfden tijd hielp hij als ingenieur Florence tegen d. aanval der Medici verdedigen.
Toen deze d. stad innamen, begaf hij zich
naar Ferrara, waar hij door d. hertog v. Este
met onderscheiding ontvangen word, vervol-
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gens naar Veneti6, waar hij niet lang vertoefde, omdat Clemens VII hem vergiffenis
toezegde en hem beval 't praalgraf der Medici te voltooien. Dit monument vertoont d.
standbeelden v. Lorenzo en Giulio in nissen,
onder ieder v. welke een sarcophaag met
allegorische beelden (Aurora en d. avond, d.
nacht en d. dag) geplaatst is. d. Aurora en
vooral 't beeld v. Lorenzo, door d. Italianen
Il pensiero genoemd, behooren onder zijn
meesterstukken, d. overige beelden zijn meent
onafgewerkt, evenals d. Madonna met 't
Christuskind op d. schoot in die kapel en d.
Christus benevens d. evangelist Mattheus in
d. Dom te Florence.
Omstr. dezen tijd beitelde hij d. Apollo, die
een pijl uit d. koker neemt, en na d. dood v.
Clemens VII d. beelden d. Nij1 en d. Tiber;
ook stelde hij destijds op 't kapitool 't opgegraven standbeeld v. Marcus Aurelius. Hierna
zette hij zich om 't grafteeken v. Julius II
te voltooien; 't plan, door dozen Paus even
voor zijn dood (1513) om d. kosten aanmerkelijk vereenvoudigd, werd later nog ingekort,
d. groote beelden, die te Florence en in 't
museum te Parijs berusten, waren er voor
bestemd. Door die veranderingen is 't plan
verminkt, 't overigens zoo schoone standbeeld
v. Mozes te kolossaal voor d. omgeving geworden en behalve d. „Rachel" en „Lea" zijn d.
overige beelden door versch. zijner leerlingen
vervaardigd. In 1546 droeg paus Paulus III
M. ANGELO d. voltooiing op v. d. nog weinig
gevorderde s. Pieterskerk; met zekeren weerzin aanvaardde hij die taak, hij verwierp d.
plannen zijner voorgangers en maakte binnen
veertien dagen een nieuw model in cl. vorm
v. een Grieksch kruis. Nu wijdde hij zich
schier geheel a. d. bouw dozer kerk en, toen
zijn vrienden inzagen, dat hij dien niet zou
voleinden, drongen zij er op aan, dat hij een
houten model zou vervaardigen, waarnaar 't
gebouw na zijn dood kon afgemaakt worden;
hij deed 't en dit model wordt nog in die
kerk bewaard. Hij bouwde ook d. kloostergang der kerk s. Maria degli Angeli, die uit
Dorische zuilen en bogen bestaat en een
ernstigen indruk maakt, vernieuwde 't Kapitool en bouwde er d. zijgebouwen aan; voor
R. Strozzi bouwde hij een kapel in d. s. Andrea della Valle; ook werden onder zijn leiding
d. gavel a. d. tuinzijde der villa Medici, 't
paleis Farnese on d. Porta Pia (1564) gebouwd;
onder Julius II had hij reeds d. oude kerk
s. Pietro in Vincoli hernieuwd. Behalve d.
genoemde werken zijn er vele, die a. hem
toegeschreven worden, waarvan men niet
met zekerheid kan zeggen, in hoeverre hij
ze bewerkte, doch waartoe hij althans d.
teekeningen of d. plannen maakte. Hiertoe
behooren v. d. beeldhouwwerken: een buste
v. hem zelf en een v. d. dichter G. Faerno
in 't museum v. 't Kapitool, v. paus Paulus III in 't paleis Farnese, een wit marmeren Christus-kop in d. s. Agnese to Rome,
een vrouwenhoofd en een buste v. Brutus
in d. galerij to Florence, een wit marmeren
bas-relief „Maria met 't kind on Johannes" in
d. Kon. Academie to London, dat M. ANGELO
in zijn jeugd in d. manier v. Donatello beitelde, een levensgroot wit marmeren beeld
„Maria met 't kind" in d. Lieve-Vrouwe-kerk
to Brugge, waarvoor lord Walpole to vergeefs
f 30 000 bood en dat, door d. Franschen naar
Parijs gevoerd, in 1815 a, die kerk teruggegeven werd, d. tombe v. graaf Engelbrecht
v. Nassau in d. Groot° kerk to Breda, een
ivoren Christusbeeld in d. kapel to Munchen
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en een in 't Kon. kabinet v. snijwerken aldaar.
In Engeland is ook een wassen beeldje, dat
N. ANGELO als model voor „Il pensiero" vervaardigde; een dergelijk model voor d. „Aurora" kwam uit d. nalatenschap v. Th. Lawrence in 't bezit v. De Roveray. Van d. schilderwerken kent men in dit opzicht: „Christus
a. 't Kruis, waarbij twee engelen". In d. galerij
Doria, in d. paleizen Caprara, Bonfigliuoli en
Biancani to Florence, in d. verzameling v.
Chiappini to Piacenza en in d. kerk v. 't
Seminarium te Ravenna vindt men insgelijks
voorstellingen v. Christus a. 't Kruis, in 't
paleis Corsini een „Madonna met 't kind", te
Munchen een dergelijke, in d. verzameling v.
d. Prins v. Canino een stervenden Christus
en in 't paleis Gustianini „Venus en Amor"
benevens „d. Roof v. Ganimedes", in 't paleis
Pitti een schilderij „d. Pausen", in d. galerij
to Florence 't portret v. d. meester en „Maria
met 't kind en Johannes" in d. verzameling
der Gravin Ferrari, dat door M. Steinla voor
d. Antologia di Firenze (1829) gegraveerd is;
bovendien is een Madonna in 't bezit v. Benvenuti. In Engeland is d. kleine schilderij in
olieverf, die vroeger in 't paleis Cavaliere to
Rome was en door een steendruk v. Strixner
verveelvoudigd is, in 't Kon. paleis to Kensington „Venus, door Amor gekust", door J.
da Pontormo naar d. Carton v. M. ANGELO en
in d. verzameling v. d. Hertog v. Wellington.
„d. Verkondiging", waarschijnlijk door M. Venusti naar d. origineele teekening v. M. ANGELO.
d. Pinakotheek to Miinchen bevat „'t Lijk v.
Christus in d. schoot v. Maria, door engelen
ondersteund" on „Christus op d. Olijf berg",
't Museum to Weenen „d. Roof v. Ganimedes",
een „H. Familie", een allegorische voorstelling, d. droom v. M. ANGELO genoemd, „Christus op d. Olijfberg" on een „portret v. N. ANGELO in zwarte kleeding". dan d. vele teekeningen, door N. ANGELO vervaardigd, zijn er
eenige in bijzondere verzamelingen to Weenen, doch verre d. meeste en d. schoonste
zijn in Engeland. In d. Koninkl. verzameling
is d. geestige teekening met d. pen „d. Opstanding", een H. Familie on d. studie v. 't
in d. Sixtynsche kapel voorkomende beeld
„Haman". d. Studien v. d. beelden „Adam"
en „Jonas" uit dezelfde kapel zijn in 't
Britsch Museum. Bijna d. geheele verzameling teekeningen v. N. ANGELO Uit 't kabinet
v. kon. Willem II kwam bij d. verkooping in
Engelsche handen; zij waren uit d. verzameling Lawrence afkomstig; 44 teak. v. M. ANGELO brachten f 18 585, 12 a. hem toegeschrevene f 1354 on drie naar hem vervaardigde
f 249 op. Versch. opgegraven antieke beelden
zijn door M. ANGELO hersteld, o. a. d. in 1506
opgegraven „Laocoon", waarvan hij d. rechterarm maakte, die later verloren ging, 't hoofd
v. d. Stroomgod in 't Vaticaan en d. kop en
d. beide handen v. d. Faun in d. tribune to
Florence. Ontegenzeggelijk muntte hij 't
meest als beeldhouwer uit; d. antieken hadden grooten invloed op zijn werk en toch
volgde hij ze niet slaafs, zijn stijl is er zelfs
opvallend van onderscheiden. Hij gaf zelf a.
dit yak d. voorkeur, 't heeft invloed gehad
op zijn schilderwerken, gelijk ook daze op
zijn beelden. In meesterlijke uitvoering is hij
d. grootste der moderns beeldhouwers, schoon
hij weinig beelden geheel afwerkte. Meestal
kon d. hand d. verbeeldingskracht niet volgen; als hij d. beitel gegrepen had, hieuw hij
met breeds slagen fn 't marmer, dikwerf echter zoo gewaagd, dat a. enkele zijner beelden
zichtbaar is, waar hij to ver gegaan was. In
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zijn jeugd beitelde hij bevalliger beelden dan
later, toen zij stouter v. opvatting en behandeling werden. 't Verhevenst is zijn „Mozes",
hoewel „Il Pensiero" voor zijn meesterstuk
gehouden wordt. Ook in zijn schilderwerken
is zijn stijl meesterlijk; hij neigde echter zoo
tot 't buitengewone, bezat zulk een grondige kennis v. 't menschelijk lichaam, zoo
groote zekerheid on vastheid in 't teekenen,
dat hij zijn gedachten steeds en alleen in
groote werken openbaarde. Grooter teekenaar
dan hij heeft er wellicht nooit bestaan; zijn
kennis verleidde hem soms standen to kiezen, die verkort, met volkomen ontleedkundige
kennis geteekend, wel eens met d. uitdrukking v. 't onderwerp strijden; hij boetseerde
soms beelden in was, om daarnaar d. verkortingen to teekenen. d. Uitdrukking zijner
beelden is meestal bewonderenswaardig,
vooral bij verheven onderwerpen, d. hoofden
zijn echter niet altijd in overeenstemming
met den krachtigen lichaamsbouw der figuren. Soms is d. uitdrukking ook onbestemd.
In d. draperie8n is hij over 't algemeen minder gelukkig dan in d. voorstelling v. 't naakt,
hoewel ze toch altijd schoon zijn; er zijn
zelfs draperieen, op d. schilderij en a. d. zoldering der Sixtynsche kapel, zoo eenvoudig en
grootsch, als men ze schier door geen kunstenaar voorgesteld ziet. Soms list hij 't naakt
to veal door d. draperie8n been zien, dat door
zijn navolgers overdreven, tot een mode gemaakt werd, evenals zij 't streven v. M. A NGELO
naar effect overdreven en daardoor een valschen smaak invoerden. Hoe ouder d. kunstenaar werd, hoe meer hij 't naakt voorstelde;
hij versmaadde zelfs alle omgevingen; noch
gebouwen, noch landschappen gebruikte hij
om er d. beelden tegen to doen uitkomen. 't
Koloriet, evenals 't licht en bruin, is niet
zoo volkomen als zijn teekening, toch is zijn
koloriet eenvoudig, d. kleur v. 't vleesch
waar on krachtig, zonder eentonigheid of
gebrek a. verscheidenheid; in d. draperieen
heerscht harmonie v. kleur, doch hij versmaadde 't uitdrukkon der verschillende stoffen. Men betwijfelt of hij wel ooit met olieverf schilderde, dat hij slechts voor vrouwen
geschikt rekende. d. Ronding der beelden is
even voortreffelijk als d. behandeling; 't geheel is indrukwekkend. In zijn „Oordeelsdag"
heeft hij echter geen geheel en dit slechts in
d. ondersch. groepen gebracht. In zijn scheppingen is een dichterlijke overeenstemming
met die v. Dante, zijn lievelingsdichter, merkbaar; hij heeft diens beschrijving v. d. hel
in zijn „Oordeelsdag" verzinnelijkt, doch hem
in d. voorstelling v. 't Paradijs niet kunnen
evenaren. Hoe grootsch zijn samenstellingen
ook zijn, er heerscht in sommige, bijv. in 't
bovendeel v. „d. Oordeelsdag", iets verwards
en zijn verbeelding neigde wel eens tot 't
zonderlinge. Waar hij beelden schlep, vol
kracht, majesteit, geestdrift of toorn, was hij
't verhevenst. Als bouwmeester was hij minder groot; hij, die d. antieken zoo bewonderde, volgde d. antieken bouwstijl niet, maar
droeg er veal toe bij, dat die verlaten werd.
Zijn meeste bouwwerken zijn eenigszins overladen en duiden 't streven naar een schilderachtige uitwerking aan. Toch was hij ook in
dit vak een groot meester, waarvan d. koepel der s. Pieterskerk getuigt, die niet alleen
in d. techniek, maar ook in d. vorm en in
d. verhoudingen bewonderenswaardig is. Evenals in zijn werken stood N. ANGELO in 't
leven alleen; hij had vrouw, kinderen, noch
intieme vrienden; hij noemde d. kunst zijn
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geliefde, zijn werken zijn kinderen; eigenlijke
leerlingen had hij evenmin, zij waren meer
navolgers, die, zijn gebreken overdrijvende,
't willekeurige en manierlijke als zijn grootste
meesterschap beschouwden en zijn verheffing
niet wisten te volgen. Met Raphael had hij
weinig omgang, schoon hij hem groote achting toedroeg. S. del Piombo en D. da Volterra schilderden veel, dat hij eerst samenstelde en teekende, of werkten naar zijn
cartons. M. ANGELO had een onafhankelijk
karakter; hij weerstond d. kardinalen, als zij
zijne denkbeelden wilden wijzigen, en zelfs
d. toorn v. d. Paus. Zijn leefwijze was eenvoudig als die v. een aartsvader; hij was
weldadig en grootmoedig, vriendelijk en
zacht, behalve tegen aanmatigende onwetendheid. Voor zijne diensten als bouwmeester
der s. Pieterskerk weigerde hij 't loon, hij
beschouwde dit als een werk ter eere Gods.
M. ANGELO was ook dichter; in 1623 werden
zijn gedichten te Florence uitgeg. onder d.
titel „M. Angelo Buonarotti, it Vecchio, Rime
raccolte da Mich. Angelo suo nipote" (2e uitg.
1626), in 1842 in 't Hoogd, overgezet en te
Berlijn uitgeg. Hij overl. 17 Febr. 1564. Vasari
richtte hem te Florence een prachtig grafteeken op. Zeer veel is er naar d. werken v.
M. ANGELO gegraveerd: in 1620 verscheen te
Rome 't werk „Libro de l'architetture de S.
Pietro nel Vaticano, finito col disegno di M.
Angelo Bonaroto", met 33 pl. in fol.; in 1734
of '39 „La libreria mediceo-laurentiana, architettura di M. A. Buonarotti, disegnata ed
illustrata da G. J. Rossi", met 22 pl. en een
portret in fol. Men kan over dezen meester
naslaan: G. Vasari „Vita del gran M. Agnolo
Buonarotti" (Firenze, 1568; nieu we uitg. Rome,
1760); A. Condivi „Vita di M. A. Buonarotti"
(Rome, 1553, 2e dr. Florence, 1747, 3e dr. Pisa,
1823); Quatremere do Quincy „Histoire de
Michel-Ang. Buonarotti" (Paris, 1835) en „Verzeichniss der nach M. Angelo gefertigten
Kupferstiche; Nachrichten von Kithstlern u.
Kiinstsachen" (Leipzig, 1768).
Buoninsegna (Duccio DI) was een Bijb.historieschilder in d. Ital. stad Siena, waar
hij in 1340 overl. Van hem zijn bewaard gebleven: een groot altaarstuk in d. Dom te
Siena, een „Aanbidding der Herders", een
„Aanbidding der drie Koningen", een „Lijdensgeschied. v. Christus" en eenige kleinere
tafereelen.
Buononcini (GIOVANNI), geb. omstr. 1668
in d. Ital. stad Modena, werd een der beroemdste componisten v. zijn tijd. Hij vertoefde dikwijls te Weenen, was v. 1703 t. 1705
hof-componist to Berlijn en wekte inzonderheid
groote geestdrift te Londen, waar hij tot 1731
opera's componeerde en dirigeerde. Al deze
opera's, zooals „Camilla"; „Serse"; „Tullo Ostilio"; „La fede publica" en „Poliferno", zijn thans
vergeten; zij waren ook niet oorspronkelijk en
soms plagiaat. BUONONCINI verloor zijn groot
bijeengegaard vermogen door 't bedrog v. een
alchimist en moest nog op 80-jarigen ouderdom
voor 't tooneel arbeiden. Hij overl. vermoedelijk
to Venetie.
I3uontalenti (BERNARDO), bij gen. DELLA
GIRANDOLE, in 1536 geb., in 1608 gest., was
een der beste bouwmeesters der Florentijnsche
school. Hij voltooide d. galerij to Florence,
bouwde d. groothertogelijke Villa to Pratolino,
d. paleizen Casino, Piazza, Acciauli en dat v.
d. Groot-hertog to Pisa, vervaardigde d. ontwerpen voor 't paleis Strozzi en hernieuwde
d. kerk s. Trinita. Als opper-ingenieur v. Toscane bouwde hij versch. bruggen en dijken.

BIIONTALENTI was ook schilder, leerling v.
Salviati Vasari en Bronzino; in d. galerij to
Florence berust zijn, door hem zelf geschilderd portret; Frans I gaf eenige zijner schilderwerken a. d. Duitschen Keizer en a. d.
Koning v. Spanje ten geschenke.

Buonvicino

(ALESSANDRO), bijgen. IL MO-

was een verdienstelijk Bijb.-historieschilder, geb. in d. Ital. stad Brescia omstr.
1500. Hij koos tot zijn tafereelen godsdienstige
onderwerpen, die hij idealistisch opvatte en
onder vasten en bidden uitvoerde. Brescia
bezit v. dezen meester een „Kroning v. d. H.
Maagd", en een „EIemelvaart v. Maria", die
beide door een schitterend koloriet d. invloed
der Venetiaansche school toonen.
Bupleurum L. heet een plantengesl. uit
d. fam. der Schermbloemigen en ornvat heesters
en kruiden, die in 't warmere deel v. Europa
inheemsch zijn, bijv. B. fruticosum, een heester
v. 2 M. hoogte, a. d. rotsachtige kusten der
Middell. zee; B. rotundifolium, in Duitschland
hazer oortjes genoemd, die iets noordelijker en
bij voorkeur op kalkgronden groeit, en B.
falcatum, eon heester v. 1 Meter hoogte op d.
berghellingen v. Z.-Duitschland. d. Bladeren
RETTO,

werden vroeger voor geneeskrachtig gehouden,
bepaald tegen tandpijn.
Buquoy (KARL BONAVENTURA DE LONGUEVAL, graaf v.), geb. in 1551 uit een oud Fransch
adellijk geslacht, diende in d. Spaansche en
Oostenrijksche legers tegen d. Protestanten.
Onder Albertus v. Oostenrijk was hij generaal
der artillerie bij Nieuwpoort en voor Ostende.
Hij streed toen niet gelukkig, geraakte zelfs
in Nederl. gevangenschap en viel in ongenade,
maar bij d. krijgsbewegingen, die d. dertigjarigen oorlog voorafgingen, werd hij tot generaal-veldtuigmeester benoemd en ontwikkelde hij groote veerkracht. Hij voerde een
leger uit d. Zuidelijke Nederlanden naar Bohemen en belegerde daarmede Budweis, rukte
in 1619 met 20 000 man naar d. Donau om
BETHLEN GABOR d. overtocht te beletten, vergrootte, teen hem dit gelukt was, zijn macht
tot 20 000 man, vormde daarmede in d. slag
a. d. Witten Berg d. rechtervleugel en ageerde
hier met zooveel beleid, dat keizer FERDINAND
openlijk a. hem d. overwinning toeschreef.
Hij veroverde daarna Karlstadt, onderwierp
Moravio en rukte in 1621 weder tegen BETHLEN
GABOR op in Hongarije. Hier sneuvelde hij
echter bij 't beleg v. Neuhausel op 10 Juli 1621.
Buraten of Boerjaten, door d. Russen
Bratska genoemd, zijn Mongoolsche nomaden,
die met hun vee in 't Z. v. 't gouvernement
Irkoetsk rondtrekken langs d. oevers v. 't
meer Baikal, v. d. Angara on d. bovenloop v.
d. JeniseI. Hun aantal wordt op 200 000 geschat
en zij zijn sinds 1644 a. d. Russ. heerschappij
onderworpen. Zij zijn klein, mager, zwartharig
en hebben 't Mongoolsche type. Zij woven in
tenten v. dierenvellen, kleeden zich in dierenvellen on levee bijna geheel v. 't paard en 't
schaap. Zij fokken ook Bactrische (tweebultige)
kameelen, maar weinig runderen. Uit d. melk
der merrien bereiden zij areki (brandewijn).
Zij spreken een rauw klinkend Tartaarsch
dialect en belijden een vorm v. 't LamaIsmus.
Buran of Boeran heet d. sneeuwstorm,
die in d. Russische steppen t. 0. en W. v. d.
Kaspische zee d. reiziger eon wissen dood bereidt. 't Meest bij Z.-W., ook bij Z.-0. wind wordt
d. losse sneeuw der steppe opgezweept, hoog
opgevoerd, zoodat 't geheel donker wordt en
d. weg spoorloos onder duinen v. sneeuw bedolven wordt. Soms is 't ook dichte jachtsneeuw, die twee a drie dagen achtereen
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nedervalt. 't Geloei en gedwarrel is onbeschrijtelijk, d. worsteling er tegen onmogelijk.
Burbure de Wezembeek
(LEON PHI.
LIPPE MARIA), geb. 17 Aug. 1813 to Termonde
in Vlaanderen, studeerde to Gent in d. rechten,
maar legde zich ook toe op oudheidkunde en
d. schoone kunsten, inzonderheid op d. muziek.
Hij ordende 't archief v. d. kerk Notre Dame
in zijn geboorteplaats en v. d. Kathedraal to
Antwerpen. Hij dirigeerde versch. zangvereenigingen en muziekuitvoeringen, was v. 1855
t. '61 administrateur der Academie v. Schoone
kunsten, had belangrijk aandeel in 't tot stand
brengen v. 't archaeologisch congres in 1861
to Antwerpen en is d. samensteller v. d. uitmuntenden catalogue v. 't „Musee d'Anvers".
Hij schreef versch. composition, die met
grooten bijval ten gehoore werden gebracht,
bijv. „d. Hoop v. Belgio" (1853); „Hulde a. d.
Kunst" (1853); „d. Slag bij Doggersbank" (1854)
en „Lena, Vlaamsch schilderslied" (1855). Ook
schreef hij „Toestand der beeldende kunst . in
Antwerpen omstr. 1454".
Burch (LAMBERT V. DER), geb. 11 Aug. 1542
to Mechelen. Hij werd kanunnik en later
deken v. d. s. Mariakerk to Utrecht, maar
met zijn brooder ADRIAAN V. D. B., die griffier
bij 't Hof to Utrecht was, door Leicester uit
d. stad gebannen. Beide broeders werden na
1587 in hun ambt hersteld on overl. to Utrecht,
LAMBERT, 17 Aug. 1617, ADRIAAN in 1606. Van
LAMBERT 15 0. a. „De vita Guidonis comitis
Flandriae" (1615) en „Aedis D. Mariae Virginis
in civitate Ultrajectensi admiranda origo"
(1617); V. ADRIAAN: „Epigrammatum sacrorum
centuriae duae" (1589), waaraan later nog een
honderdtal epigrammen is toegevoegd, en „Solatia" (1602).
Burchard (FRIEDRICH GOTTLOB JULIUS), als
dramaschrijver onder d. naam MAX ROLLER
bekend, word 26 Apr. 1767 to Rostock geb.,
studeerde in d. rechten, vestigde zich als
advocaat in zijn geboorteplaats en overl. daar
27 Juli 1807. Hij schreef o. a. „Der Graf von
Santa Vecchia, Gemalde der Schwarmereien
des 18 Jahrh." (Berlijn, 1792) en „Die Dichterfamilie" (Lustspiel, Berlijn, 1794).
Burchardi (GEORG CHRISTIAN), geb. 23 Oct.
1795 to Kettingen in Sleeswijk, studeerde to
Kiel on Berlijn in d. rechten, werd in 1822
hoogleeraar on was tot 1867 raadsheer in
't hof v. appel to Kiel, waar hij 17 Juli 1882
overl. Eenige zijner rechtsgel. schriften zijn:
System des rOmischen Rechts" (1823); „Die
Lehre von die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" (1831); „Lehrbuch des rOmischen
Rechts" (5 dln, 2e dr. 1854) en „Die Wissenschaft u. Kunst der Rechtsfindung" (1869).
Burchellia hoot een plantengesl. uit d.
fam. der _Rubiaceen, waartoe sierlijke bloemheesters behooren. In dit opzicht munt uit
B. capensis v. d. Kaap d. Goode Hoop, waarvan 't harde hout daar buffelhoorn genoemd
wordt. Ten onzent wordt doze heester in d.
warms kas gekweekt om d. donkerroode bloemen, die schoon afsteken tegen d. puntige
bladeren. d. Temperatuur mag 's winters niet
veel minder dan 10° C. zijn.
Burchoorn (izAaK), geb. omstr. 1600, was
boekhandelaar to Leiden en schreef dichtbundels onder zonderlinge titels, zooals: „Witten
Engel, wtwysende 't Hoofsche Mom-Aensicht"
(1635, met pl.); „Swarten Duyvel, verthooDonde d. Grillen des Werelts" (1641, met pl.)
on „Klaghthoofdige snorrepijpen, quacken en
quinckslagen" (2 dln, 1644).
Burchten of burgen ? afkomstig v. 't
woord berg, in d. beteekems v. beschermer, is
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v. ouds d. naam v. een plaats, die door ligging
of afsluiting tot toevluchtsoord kon dienen.
Naarmate d. krijgswerktuigen in uitwerking
toenamen, werden ook d. burchten sterker
bevestigd, zoodat zij in d. middeleeuwen bestonden uit groote steenen gebouwen, zoo
mogelijk op een moeilijk to bereiken punt
aangelegd, met zeer dikke, hechte on hooge
muren on diepe grachten omgeven on door
ophaalbruggen, kunstig samengestelde poorten
on wachttorens beveiligd. In d. vlakte werd
d. burcht to midden v. een breed water opgebouwd of door breede grachten omringd;
doze heette dan een waterburcht ter onderscheiding v. een rotsburcht op d. top v. een
rots, veelal uit 't rotsgesteente zelf opgetrokken, slechts longs een moeilijk to vinden on
to beklimmen pad genaakbaar en met torens,
vanwaar d. wachters een groot deel v. d.
omtrek konden overzien. Met d. toenm.alige
belegeringsmiddelen was zulk een burcht
slechts door uithongering to veroveren on
ook hiertegen werd door welgevulde voorraadkelders gewaakt. Ook d. leenheeren on
souvereinen bouwden zich zulke burchten als
veilig vorstelijk verblijf. Doze waren soms
zeer schoon in Gothischen 841 gebouwd on
gedijden meer en meer tot ware vestingen,
die tuinen, akkers on vele gebouwen bevatten.
Meest stak hoog boven alle deelen v. d.
burcht d. zware wachttoren bergfried of beffroi
(zie dat art.) uit, die v. buiten ontoegankelijk,
bij bestorming vaak d. laatste wijkplaats der
belegerden was en beneden eon waterput
on d. gevangenis (donjon) bevatte. Tegen 't
einde der Kruistochten omringden d. vrijgeworden lijfeigenen op 't voorbeeld hunner
vroegere heeren hunne dicht bij elkander
gebouwde, meestal houten, woningen met een
gemeenschappelijken muur en gracht en kozen
zij insgelijks een gunstig gelegen punt, als
't kon d. hook, die ontstond door 't stroomen
v. een zijrivier in eon hoofdrivier, omdat dit
zoowel voor 't handelsverkeer als voor d.
verdedigbaarheid dienstig was on zij dus ook
slechts over ophaalbruggen on door poorten
to bereiken waren. Zij woonden dus ook in
een burg of burcht en noemden zich burgers
of borgers on horn, wien zij 't opzicht vertrouwden, burgemeester. d. Burchten gaven
eensdeels aanleiding tot langdurige oorlogen
on belegeringen tusschen d. ridders In d. tijden
v. 't vuistrecht (zie dat art.) on anderdeels tot
't ongestraft plegen v. afpersing en verdrukking der landbewoners on tot 't schatting
heffen of berooven v. voorbijvarende schepen
of reizende kooplieden. Toon echter 't buskruit was uitgevonden en d. hechtste muren
voor 't kanon bezweken, zijn d. roofsloten
langzamerhand in puinhoopen en ruinen veranderd en verloren in 't algemeen d. burchten
als vestingen haar krijgsk. waarde. Er zijn
nog welbewaarde burchten in wezen, die Of
om d. bouworde Of om historische herinnering
merkwaardig zijn. Hiertoo behooren bijv. d.
Wartburg (waar Luther lang vertoefde); d.
Albrechtsburg, bij Meiszen; Hohenzollern, d.
stamburcht der koningen v. Pruisen; Rheinstein; Marienburg ; 't slot to Carcassone, donjon
v. La Roche-Guyon; d. befj'roi v. Gisors in
Normandie, Warwick-castle in Engeland, on in
ons land 't Slot to Muiden.
Burckhardt (JOHANN KARL), geb. 30 Apr.
1773 to Leipzig, overl. to Parijs, 21 Juni 1825,
was zeer ervaren in d. wiskunde, voorn. in
toepassing op d. astronomie. Zijn ervarenheid
in d. practische sterrekunde dankte hij a. vox
ZACH, wien hij behulpzaam was bij 't bepalen
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v. d. rechte klimming der vaste sterren. In
1797 ging hij naar Parijs, waar hij, op aanbeveling v. vox ZACH, onder Lalande mocht
arbeiden. In 1799 werd hij daar benoemd tot
astronoom bij 't „Bureau des Longitudes"
en na d. dood v. Lalande verkreeg hij
diens plaats a. 't observatorium der „Ecole
militaire". BURCKHARDT heeft zich vooral Verdienstelijk gemaakt door zijn verhandelingen
en geschriften; deze hebben een blijvende
waarde. Hieronder behooren: een Hoogd. vert.
v. 't le en 2e deel v. La Place's „Mecanique
celeste"; „Traits sur la comete de 1770" (in d.
„Nlemoires de PInstitut", 1806); „Tables de la
Lune" (in d. „Tables astronomiques, edit. par
le Bureau des longitudes", 1812); „Tables
auxilliaires" (1814 et '16), ten gebruike bij d.
werkzaambeden a. 't „Bureau des longitudes",
en opstellen in 't „Recueil de l'Academie des
Sciences" en d. „Correspondance astronomique
du Baron von Zach".
Burckhardt (JoH. Lunw.), geb. 24 Nov.
1781 to Lausanne, studeerde te GOttingen,
maar gevoelde groote begeerte om d. landen
v. d. Islam te bereizen en ging naar Londen,
om zich door 't beoefenen der Arabische taal
en der nat. historie hiertoe voor te bereiden.
Vermomd als Arabisch koopman en onder d.
naam IBRAHIM ging hij op 14 Febr. 1809 op
reis n. Aleppo, Damascus, 't dal v. d. Orontes
en v. d. Euphraat. Sedert Sept. 1812 ging hij
met een aanbeveling v. MEHEMED-ALI naar
Syene, door Nubia en Sennaar naar Soeakim
a. d. Roode zee en v. daar naar Dsjeddha in
Arable, waar hij door geleerden werd ondervraagd en voor een echt Muzelman verklaard,
zoodat hij Mekka mocht bezoeken, waarna
hij recht had op d. titel „hadsji". Terwijl hij
te Kairo bezig was met 't ordenen zijner
dagboeken, overl. hij 17 Oct. 1817. Zijn verzameling v. 350 handschriften vermaakte hij
a. d. universiteit te Cambridge. Uit zijn nauwkeurige dagboeken heeft LEAKE, secretaris v.
't Afrikaansch genootschap, v. 1819 t. '31 vier
reisboeken uitgegeven.
13urc.khardt (JAKOB), geb. 25 Mei 1818 te
Basel, studeerde daar en to Berlijn in geschiedkunde en vaste door d. omgang met
HANS KUGLER groote belangstelling op voor
d. kunstgeschiedenis. Hij werd daarin hoogl.
a. d. universiteit zijner vaderstad, sloeg voordeelige beroepen naar Duitsche hoogescholen
af, hield druk bezochte voorlezingen en
schreef: „Die Kunstwerke der belgischen
Stadte" (1842); „Cicerone, Anleitung zum Genusz der Kunstwerke Italiens" (4 din, 4e dr.,
1879); „Die Zeit Konstantins des Groszen"
(1853); „Die Kultur der Renaissance in Italien"
(2e dr., 1869); „Geschichte der Renaissance in
Italian" (1867) en eenige monographieen.
Burdach (KARL FRIEDR.), een uitstekend
physioloog, word 12 Juni 1776 te Leipzig geb.,
studeerde daar, werd in 1798 tot doctor in d.
wijsbegeerte en in 1800 in d. geneeskunde bevorderd. Hij arbeidde daarna als privaat-docent
en praktizeerend geneesheer en werd in 1811
hoogl. in d. ontleedkunde en physiologie to
Dorpat. In 1814 werd hij naar Koningsbergen
beroepen, waar hij „Geh. Medicinalrath" en
voorzitter v. 't „Medicinal-collegium" werd en
16 Juli 1847 overl. Hij had een scherpzinnigen
geest en een diepgevoelend gemoed. Hoewel
hij in d. oude school was opgevoed, d. opkomst
v. d. zenuwpathologie, 't Brownianisme, d.
natuurphilosophie en d. iatrochemie had beleefd OD Kant, Fichte, Schelling en Hegel
had gehoord, volgde hij een geheel zelfstandige richting. Zijn werken munten uit door
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helderheid v. denkbeelden en scherpe opvatting v. begrippen, door stelselmatige indeeling,
een streng logischen vorm en fraaien stijl.
Eerst schreef hij handboeken over d. Encyclopedie en methodologieder geneeskunde,
over diaetetiek, physiologie, pathologie, geneesmiddelenleer en literatuur der geneeskunde. Later wijdde hij zich uitsluitend a. d.
ontleedkunde en physiologie en daarover
heeft hij uitmuntende werken geleverd. Hiervan is 't voornaamst zijn werk „Vom Baue
und Leben des Gehirns und Ruckenmarks"
(2 dln, Leipzig, 1819—'25); hierop volgden: „Die
Physiologie als Erfahrungswissenschaft" (6
din, 2e dr., 1838); „De foetu humano" (Leipzig,
1828); „Gerichtsarztliche Arbeiten" (Stuttgart,
1839); „Blicke ins Leben" (4 din, Leipzig,
1842—'48); „Umrisse einer Physiologie des
Nervensystems" (Leipzig, 1844) en 't in populairen vorm geschreven work „Der Mensch
nach den verschiedenen Seiten seiner Natur"
(Stuttgart, 1836—'37), waarvan door zijn zoon
ERNST B. een 2e dr. is bewerkt onder d. titel
„Anthropologic fur das gebildete Publicum"
(Stuttgart, 1847).
Biirde (SAMUEL GOTTLIEB), geb. 7 Dec. 1753 te
Breslau, studeerde in d. rechten te Halle,
werd leeraar a. een op voedingsgesticht, trad in
1778 als secretaris in dienst v. d. graaf v.
Haugerits en reisde met dezen door Zwitserland en Italie. Na zijn terugkomst werd hij
secretaris bij 't ministerie v. Financien en in
1806 kanselarij-directeur to Breslau, waar hij
28 Apr. 1831 overl. Hij schreef gedichten, die
innig godsdienstig gevoel, warmte en liefelijkheid ademen. Eenige zijner werken zijn:
„Die Entfilhrung, Lustspiel" (Breslau, 1779);
„Der Hochzeitstag, Trauerspiel" (ibid., 1779);
„Erznlungen von einer Raise durch die
Schweiz und Itali6n" (ibid., 1785); „Geistliche
Poesieen" (2e dr., 1818) ; „Vermischte Gedichten" (1819); „Milton's verlornes Paradies" (2
din, 2e dr., 1822); „Poetische Schriften" (5 din,
1805) en „Erbauungsgesange fill' den Landmann" (1817).
Burdett (FRANCIS), geb. 25 Jan. 1770 in
Derbyshire, studeerde to Oxford, bereisde
onder d. leiding v. d. abbe LE CHEVALIER 't
vasteland v. Europa gedurende d. eerste jaren
der Fransche revolutie, huwde met d. dochter
v. d. bankier COUTS on werd lid v. 't Parlement. Daar toonde hij zich een uitstekend
lid der Whigpartij; hij ijverde voor d. drukpersvrijheid on voor d. rechten der R. Katholieken. Op 't laatst zijns levens ging hij echter tot d. Tories over. Hij overl. 23 Jan.
1844. — Zijn jongste dochter ANGELA BURDETTCOUTS, geb. in 1814, erfde in 1837 't ontzaggelijk vermogen der hertogin v. s. ALBANS, weduwe v. d. bankier COUTS. Zij besteedde een
groot deel der verkregen schatten a. philanthropische en godsdienstige stichtingen. Zij
list to Londen geheele wijken (Columbia
Square on Columbia Market) met gezonde on
geriefelijke arbeiderswoningen bebouwen, die
tot een kleinen prijs verhuurd werden, legde
groote sommen ten koste ten gerieve en aanvankelijken bijstand v. landverhuizers, schiep
allerlei instellingen tot onderwijs en opvoeding v. meisjes, verzorgde d. armen in Palestina, bekostigde d. instelling v. bisdommen
te Adelaide in Australia, in Britsch Columbia
in Amerika en to Kaapstad in Afrika en
deed daarenboven een aantal kerken, scholen,
fonteinen on werken v. openbaar nut verrijzen. Zij is daarvoor tot pair en tot eereburgeres v. Londen verheven.
13urdwan is een district in 't president-
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schap Bengalen. 't Ligt t. N.-O. v. Calcutta
en bevat op 105 vk. geogr. mijl twee millioen
bew. 't Is uitermate vruchtbaar maar beet;
't brengt hoofdzakelijk rijst, suiker, katoen en
indigo voort. d. Hoofdst. Burdwan heeft 35 000
inw. en ligt a. d. weg v. Calcutta n. Benares.
Bureau is oorspronkelijk d. naam v. een
schrijftafel met loketten tot berging v. papieren, overdrachtelijk noemde men 't kantoor
of d. werkkamer, waarin dit meubel stond,
bureau en eindelijk werd 't gezamenlijk personeel, dat a. 't bureau arbeidde, met dozen
naam bedoeld. Zoo spreken wij v. 't politiebureau, 't postbureau en d. Franschen v. 't
„bureau de commerce", een raad v.. kooplieden.
Bureaucratie, d. i. regeering door een
bureau, noemt men een regeeringsstelsel,
waarbij niet alleen d. algemeene staatsaangelegenheden, maar ook d. min belangrrjke en
bijzondere zaken a. 't gezag v. een college v.
ambtenaren of a. een persoon, die zich v.
zulk een college bedient, zijn onderworpen.
't Heerscht 't sterkst in die staten, waar een
alleenheerscher a. 't hoofd staat, en ook in
constitutioneele staten, waar 't regeeringsbeleid to veel centraliseert. d. Zelfregeering
der burgers, d. autonomie der gemeenten, d.
verantwoordelijkheid v. besturen of personen,
van wier beleid, oordeel en inzicht anders d.
goede gang v. zaken afhangt, worden tot
nul gebracht; ambtenaren, gemeente- en gewestelijke besturen worden raderen v. een
machine, 't bureau, dat, zelf door wetten gebonden, alles reglementeert, alleen nauwkeurigheid en gehoorzaamheid eischt en regeert
door 't uitzenden v. aanschrijvingen en 't
eischen v. rapporten. Bureaucratie is vooral
tijdroovend on handenbindend voor d. burgerij;
zij sluipt licht in bij administratieve takken
v. bestuur, bijv. bij belastingen en posterijen,
zij werkt verderfelijk, als zij ook doordringt
in 't rechtswezen.
Burelle noemt men in d. wapenkunde een
zoo smalle fasce, dat er tien noodig zijn om
een wapenschild to vullen; een dergelijk schild
heat dan burelle: Montigny de Christophre
voert: burelle d'argent et d'azur de 10 pieces.
Buren was een graafschap, dat voor 1492
een heerlijkheid was v. 't geslacht v. Egmond.
Keizer Maximiliaan verhief 't tot een graafschap. Maximiliaan, kapitein-generaal der
Nederlanden onder Karel V, was d. laatste
mannelijke afstammeling uit dit Huis. Na zijn
dood op 23 Dec. 1548 ging 't graafschap door
't huwelijk zijner eenige dochter Anna met
prins Willem I v. Oranje in diens geslacht
over. Na 't overlijden v. Willem III, koning
v. Engeland, in 1702, vial 't bij d. boedelscheiding ten deel a. prins Willem Karel
Hendrik Friso. Thans is 't eon gemeente der
prov. Gelderland. d. Stad Buren, waaronder
als gemeente ook d. dorpen Asch on Erichem
behooren, ligt 11 KM. t. Z.O. v. Kuilenburg a.
d. Molengracht of Korn, die in d. Lingo vloeit.
Het is een net plaatsje, waarvan d. inw., ten
getale v. omstr. 2000, v. d. veldarbeid bestaan.
't Kasteel, zoo men zegt, gebouwd door Frederik v. Egmond op d. plaats, waar vroeger
een slot stond, dat door hertog Karel v. Gelder
in 1492 vernield was, is in d. geschied. bekend,
doordat Adolf, d. zoon v. hertog Arnoud v.
Gelder, zijn vader er v. 1465 t. '71 gevangen
hield.
Vroeger bestond in Buren een commandeurschap der Johanniter of Malthezer-orde, behoorende onder d. Balye v. s. Catharina to
Utrecht.
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Buren (MARTIN v.), V. 1837 t. '41 president
der Vereen. staten V. N.-Amerika, werd 5 Dec.
1782 to Kinderhook in d. staat New-York geb.
uit een oud Nederl. geslacht. Hij studeerde
in d. rechten en vestigde zich aanvankelijk
als advocaat, maar mengde zich weldra in d.
staatk. aangelegenheden, werd to Hudson d.
leider der Democratische partij en werd in
1812 lid v. d. Senaat v. New-York. Hij schreed
snel verder, was v. 1821 t. '27 lid v. 't Congres to Washington, in 1828 gouverneur v.
New-York, in 1830 staatssecretaris, in 1831
gezant to London en in 1833 vice-president
onder JACKSON, wiens geestverwant hij was
en wiens staatkunde hij voortzette, toen hij
hem in 1837 opvolgde. 't Gelukte hem door
vredelievende onderhandelingen d. grootheid
der Republiek to vermeerderen. Wij1 hij echter d. slavenhoudenden staten ongenegen was,
werd hij door d. tegenwerking v. daze niet
herkozen. Hij leefde verder ambteloos, deed
in 1853 een reis door West-Europa en overl.
24 Juli 1862 op zijn landgoed Lindenwald.
Buren Schele (ANNE DIEDERIB v.), geb.
19 Juni 1801 to Amsterdam, was aanvankelijk
tabaksfabrikant, maar wijdde zich sedert
1832 geheel a. letterk. arbeid. Hij schreef een
lange reeks v. historische romans, waarvan
vooral d. eerste veel gelezen werden. Hier
worden alleen vermeld : „Magdalena Moons
of 't beleg v. Leiden" (1835); „'t Slot to Vollenhove" (1836); „d. Roovers in d. rotsvesting"
(1837); „d. Angelsaksische bruid" (1838) ; „Adolf
v. Gelder" (2 dln, 1842); „d. Wilde jager"
(2 dln, 1848); „'t Verlovingsfeest" (2 dln, 1852);
„d. Gemsjager" (1854); „d. Leeuw v. d. Apennijnen" (18.57); „Maria Stuart" (2 dln, 1865) en
„d. Rinaldo der 19e eeuw" (1866).
Buret heat een instrument, dat in d. analytische scheikunde gebruikt wordt tot zeer
nauwkeurige afmeting v. vloeistoffen. d. Buret bestaat in hoofdzaak uit een glazen buis,
waarop een schaal geetst is, die d. inhoud in
tiendedeelen v. kub. centimeters aangeeft. d.
Meest gebruikelijke buret is die v. MOHR.
Burg is een stad met 16 000 inw. in Pruis.
Saksen, a. d. spoorweg v. Berlijn n. Maagdenburg on a. d. riv. d. Ihle. Wijl doze rivier
even voorbij d. stad 't kanaal opneemt, dat
v. 1865 t. '71 gegraven is om d. Elbe met d.
Havel to verbinden, bezit d. stad goede landen waterwegen tot afvoer harer producten.
Er is n.l. eon groot aantal fabrieken v. allerlei
aard, o. a. zijn er tien groote katoenfabrieken.
Er zijn ook goede inrichtingen v. onderwijs.
Burg (ADAM, vrijheer v.), geb. 28 Jan. 1797
to Weenen, studeerde daar a. 't Polytechn.
instituut in wis- en werktuigkunde en werd
hoogl. in d. wiskunde to Salzburg on in 1828
a. 't Polytechn. instituut to Weenen. Van
1838 t. '41 deed hij op kosten dozer installing
een reis door Duitschland, Nederland, Belgie,
Zwitserland, Frankrijk, Engeland on Schotland, om daar d. vorderingen in d. mechanica
on machinebouw gade to slaan, ten einde
die to Weenen toe to passen. Van 1849 t. '52
was hij daartoe directeur v. 't Polytechn.
instituut. Sedert dien tijd was hij in versch.
regeeringscollegien werkzaam, vooral bij 't
ontwerpen v. spoorwegen en als regeeringscommissaris bij wereldtentoonstellingen. Hij
werd tot hooge waardigheden verheven, in
1869 levenslang lid v. 't Huis der Heeren on
overl. 1 Febr. 1882. Van zijn geschriften zijn
't belangrijkst: „Anfangsgrunde der anal.
Geometrie" (1824); „Handbuch der Trigonometrie" (1824); „Compendium der hOhern Mathematik" (3e dr. 1859); „Compendium der
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Mechanik u. Machinenlehre" (3e dr. 1856, met
een supplement, 2e dr. 1863); „Lehrbuch der
Machinenlehre" (1855) en „Sicherheitsventile
bei Dampfkesseln" (1862).
Burg (EDUARD ALEX. V. DER), geb. 4 Juli 1833
te 's Gravenhage, en overl. 9 Mei 1890, beoefende
d. wis-, natuur- en artsenijbereidkunde, werd te
Rotterdam apotheker a. 't ziekenhuis en lector
in d. scheikunde en pharmacie a. d. geneesk.
school. In 1867 promoveerde htj te Leiden in
d. wis- en natuurk. en verwierf hij er 't doctoraat in d. pharmacie. Hij werd daarop benoemd tot leeraar in d. scheik. en nat. hist.
a. d. H. B. school te Leeuwarden, maar werd
eerlang beroepen als hoogl. in d. pharmacie
-en toxicologie te Leiden, welke betrekking
hij in 1877 aanvaardde met een redevoering
over ,'t Verleden en 't heden der Pharmacie".
Behalve vele opstellen in periodieke wetensch.
geschriften leverde hij : „Voorlezingen over
elementaire scheikunde" (1860); „Scheikundige
mededeelingen betr. kina-alcaloiden en stikstof bepaling" (1865) en „Handleiding tot d.
beoefening der qualitatieve scheikunde" (1874).
Burgas of Boergas is d. eenige haven
v. Boelgarije a. d. Zwarte zee en wel in OostRoemelie, bezuiden d. Balkan. d. Stad telt
slechts 5000 inw., maar gaat een goede toekomst te gemoet, want d. uitvoer v. graan,
wol en tabak neemt meer en meer toe.
Burgdorf is een distr.-hoofdst. met 7000
inw. in 't Zwits. kanton Bern, 18 KM. t. N.-0.
v. d. hoofdstad, in een schilderachtige streek a.
d. Emme en a. een kruispunt v. spoorwegen.
Op 't kasteel nabij d. stad vestigde PESTALOZZI
in 1798 zijn opvoedingsgesticht. In d. bovenstad
zijn schoone arcaden en in d. benedenstad
liefelijke landhuizen. Veel reizigers bezoeken
deze stad, die ook drukke markten heeft v.
Emmenthaler kaas en linnen.
Burgemeester. 't Ambt v. burgemeester
is ontstaan uit d. opkomst der steden met
vrije burgerijen in 't laatst der Kruistochten.
d. Burgers kozen tot 't bestuur hunner veste
uit hun midden een raad v. vroede (wijze)
mannen, een vroedschap, die tevens als schepensbank d. vierschaar spande om vonnis te
vellen in burgerlijke en strafzaken. d. Vroedschap koos uit Naar midden tot dagelijksch
bestuur een of meer burgemeesteren en d.
landsheer voegde hieraan toe een schout, die
d. politie uitoefende en in naam v. d. souverein d. straf der schuldigen eischte. d. Keus
der vroedschapsleden kwam gaandeweg in
handen v. d. gilde-overheden en buiten bereik
der eigenlijke burgers. Door 't ontstaan der
republiek werden in ons land d. steden souverein en door d. oligarchische richting, waarbij
d. vroedschapsleden zich zelfs NI contract
verbonden alleen elkanders familieleden te
kiezen, werd burgemeesterschap tot slechts
enkele familien eener stad beperkt, en zoo
oefenden d. burgemeesters in d. steden der
Zeven provincien een bijna onbeperkt om niet
te zeggen despotisch gezag uit. Meer nog:
1,vij1 d. afgevaardigden ter Staten-vergadering
niet naar eigen oordeel of overtuiging maar
volgens een bepaalden last stemden en er in
d. meeste gevallen bij eenparigheid v. stemmen besloten werd en niet overstemd kon
worden, regeerden d. burgemeesters v. een
invloedrijke stad d. provincie en zelfs d.geheelen staat. Fier durfden burgemeesters zich soms
noemen „d. koningen v. 't land". Te hunner
eer moet hierbij worden gezegd, dat zij deze
macht over 't algerneen tot bloei hunner stad
aanwendden en meer een vaderlijk dan een
autocratisch gezag uitoefenden. Aan dat alles
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maakte d. Omwenteling v. 1795 en d. Fransche overheersching met d. centralisatie v. d.
regeering onder Napoleon voor altijd een einde,
Bj d. vorming v. 't Koninkrijk der Nederlanden werd in d. Grondwet d. naam burgemeester
wel behouden, maar d. functie aanmerkelijk
veranderd. Niet alleen een stad, maar iedere
gemeente kreeg een burgemeester, die, door d.
Koning benoemd, d. Koning vertegenwoordigde
in d. gemeenteraad, hiervan voorzitter was,
met d. wethouders d. uitvoerende macht in
d. gemeente uitoefende en als hoofd der
politie fungeerde. d. Rechtspraak werd geheel
a. 't gemeentebestuur onttrokken. Volgens d.
Wet v. 29 Juni 1851, gewijzigd door d. Wet
v. 7 Juli 1865 en berustend op d. Grondwet,
is d. burgemeester voorzitter v. d. gemeenteraad, door d. Koning benoemd voor d. tijd
v. zes jaar. In d. regel wordt benoemd een
ingezetene der gemeente, maar in 't belang
der gemeente kan v. dezen regel worden afgeweken. d. Belooning, door d. gemeenteraad
vast to stellen en door Gedeputeerde Staten
der provincie goed to keuren, wordt uit d.
gemeentekas betaald. Als voorzitter v. d.
gemeenteraad heeft hij slechts een raadgevende stein; 't is echter geoorloofd, dat hij,
zoo hij gekozen wordt, 't lidmaatschap v. d.
raad aanvaardt, schoon sommigen dit in groote
gemeenten niet wenschelijk achten, en dan
stemt hij als gewoon raadslid. Gemeenten,
die a. elk. grenzen, ieder beneden d. 5000 en
to zamen beneden d. 10 000 inw. hebben, kunnen
to zamen onder een burgemeester staan. d.
Burgemeester kan, met verlof des Konings,
ook secretaris der gemeente zijn, overigens
is bij d. Wet nauwkeurig bepaald, welke. betrekkingen met 't burgemeesterschap al of
niet vereenigbaar zijn. d. Burgemeester vormt
met d. wethouders 't dagelijksch bestuur, hij
roept d. raad bijeen, bereidt d. zaken voor
en voert d. besluiten uit. Hij is 't hoofd der
politie en dus belast met d. handhaving der
gemeente-verordeningen en met 't toezicht op
d. naleving der wetten v. d. staat. Daarom
meet hij ook waken tegen raadsbesluiten,
die in strijd zijn met d. Wet. Wordt zulk een
besluit genomen, dan moet hij d. uitvoering
er van schorsen en hiervan binnen 24 uur
kennis geven a. Gedeputeerde Staten.
Burger (Fr. citoyen, bourgeois), in d. beperkten en eigenlijken zin des woords d.
medebewoner v. een door verdedigingsmiddelen beveiligdo plaats, heeft in d. loop der
eeuwen, en vooral sedert d. Fransche staatsomwenteling v. 1789 een meer uitgebreide
beteekenis gekregen en duidt nu aan d. deelgenoot v. een staat, 't individu, dat behoort
tot en deelgerechtigd is a. een staat; burger
in d. zin v. 't Fr. citoyen is dus staatsburger.
Niet enkel 't wonen in een land, 't langer of
korter daar vertoeven, geeft 't burgerschap;
in iederen staat bepalen d. wetten, onder
welke voorwaarden men burger is of 't burgerschap verwerft en in welke gevallen men
ophoudt burger v. d. staat to zijn. d. Burger
heeft rechten en plichten; deze zijn zeer verschillend naar d. zeden, gebruiken en wetten
der versch. volken, maar in iederen welgeordenden staat heeft ieder burger recht op bescherming en gelijkheid voor d. wet en is
hij verplicht tot gehoorzaamheid a. d. wetten
en op d. wet gegronde bevelen der overheden,
tot betaling v. zijn aandeel in d. belastingen
en tot verdediging v. d. staat. Vroeger, toen
men nog sprak v. eon derden stand en toen
d. boer nog iets v. d. lijfeigene had, noemde
men burger (bourgeois) ieder, die niet een
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boar, een edelman of een geestelijke was.
Thans wordt 't woord burger nog wel gebezigd in tegenstelling y. vreemdeling, ook wel
in tegenstelling v. krijgsman of ambtenaar.
Burger (GOTTFRIED AUGUST), geb. 1 Jan.
1748 to Wolmerswende, bij Halberstadt, studeerde to Halle on to Gottingen in d. rechtsgeleerdheid on had daar omgang met HoLTY
en voss, waardoor zijn dichterlijke aanleg
ontwikkeld werd. Hij verkreeg in 1772 een
betrekking, die hem slechts 't hoog noodige
opbracht, trad vroegtijdig in 't huwelijk en
opende zich daardoor een bron v. zielelijden,
waardoor zijn geheel volgend leven verbitterd
werd. Met huiselijk verdriet, geldzorgen en
geestdoodenden arbeid tobbend, werd hij zwaarmoedig, moedeloos en stierf hij, juist teen zich
een betere toekomst voor hem opende, op
18 Juni 1794. Als dichter wordt BURGER verschillend beoordeeld. Hij was d. lievelingsdichter v. 't yolk; dat zijn gedichten veal gelezen
werden, getuigen d. talrijke herdrukken. SCHILLER kept echter BURGER geen dichterlijk talent
toe on schrijft zijn opgang grootendeels a. d.
behandelde onderwerpen toe. Zijn legenden on
balladen worden voor zijn baste gedichten gehouden on v. daze „Lenore" voor 't schoonste.
Uit versch. zijner gedichten spreekt fijn gevoel
on kracht v. uitdrukking. Nergens verloochent
zich zijn talent; gloed, geestdrift, welluidendheid on meesterschap over d. taal verheilen
hem sours boven al zijn tijdgenooten, 'tgeen
bijv. kenbaar is in zijn „Hobe Lied an die
Einzige". Zijn meeste gedichten verschenen
in d. Muzenalmanak, die door GOTTER on BOLE
in 1770 gesticht was en sedert 1778 door
BURGER geredigeerd werd. Zijn verzamelde gedichten zijn v. 1796 t. 98 uitgeg. in 4 dln
(laatste uitg. in 1844). In 1815 verscheen zijn
„Lehrbuch der Aesthetik" on in 1832 zijn
„Aesthetische Schriften". 't Gedicht „Lenore",
door hem zelf herhaaldelijk gewijzigd, is in
een menigte talon, ook in 't Latijn, overgezet.
Burger (Lunw.), geb. 19 Sept. 182.5 to Krakau, overl. 22 Oct. 1884 to Berltjn, ontwikkelde
zich a. d. Academie to Berlijn on door studien
to Pal-Us, in Belgie on d. Rijnstreken tot een
goad schilder on uitstekend teekenaar. Hij
arbeidde a. veal gefflustreerde werken on
volgde d. lagers in d. oorlogen v. 1866 tot 't
schetsen der krijgstooneelen. Hieruit ontstonden twee prachtwerken: „Der SchleswigHolsteinsche Krieg" (1866) on „Der deutsche
Krieg von 1866" (2 dln, 1871).
Burger (DioNys), geb. 1 Febr. 1820 to Rotterdam, eerst privaat-docent to Amsterdam,
daarna conrector to Doesburg on vervolgens
rector a. 't gymnasium to Amersfoort, schreef:
„Phaedo, naar 't Gr. v. Plato, met aanm."
(1846); „Theaetetus, naar 't Gr. v. Plato, met
aanm." (1847); „d. Republiek v. Plato" (1849);
„Homeros, Plato, Spinoza" (1860); „Alcibiades,
Franc. d'Assisi on Heinr. Zschokke" (1864) on
„Redelijk geloof" (1870).
Burgerlijke stand (Fr. e'tat civil) is d.
gemeentelijke boekhouding v. d. staat der
burgers. Daze wordt beschreven in vier registers v. akten door d. bevoegden ambtenaar
opgemaakt, nl. 1° v. geboorten, 2° v. huwelijksaangiften on -afkondigingen, 3° v. huwelijken
en echtscheidingen, on 4° v. overlijden. Vroeger werden wel door d. geestelijken registers
gehouden v. d. gedoopten on v. d. voltrokken huwelijken on daarvan bewijzen afgegeven, maar eerst in d. „Code Napoleon" is
doze belangrijke aangelegenheid met zorg
geregeld. Overal, waar daze installing is ingevoerd, worden openbare, d. i. voor ieder tot
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verkrijgen v. uittreksels toegankelijke, registers gehouden v. d. bovengen. feiten. d.
Meeste dozer registers worden in duplo gehouden, d. bladzijden vooraf door d. president
v. d. rechtbank geteekend of geparafeerd en
een der dubbele wordt na 't eind des jaars
ter griffie v. d. rechtbank overgebracht. d.
Registers worden gehouden door „ambtenaren
v. d. burgerlijken stand", die door on uit d.
laden v. d. Gemeenteraad worden gekozen on
waartoe ook d. Burgemeester verkiesbaar is.
d. Akten v. d. burgerlijken stand on d. uittreksels ervan zijn authentieke stukken, mits
zij overeenstemmen met d. registers en gelegaliseerd zijn.
d. Instelling v. d. Burgerlijken stand heeft
een machtigen on gunstigen invloed gehad
op d. orde in d. staat on d. persoonlijke veiligheid der individu6n. Door d. bewijzen, die
bij geboorten, huwelijken en sterfgevallen
moeten worden overgelegd, zijn een greet
aantal misdrijven nagenoeg onmogelijk gemaakt. Im niers d. gevallen v. 't onderschuiven
of verzwijgen v. geboorten, v. dubbel huwelijk,
v. verdwijning v. personen door misdadige
handelingen, zonder dat dit bekend wordt,
zijn tot een minimum gebracht; d. rechtspraak
heeft a. zekerheid gewonnen on beter dan ooit
to voren kan d. identiteit v. ieder individu
bewezen worden.
Burgerlij_k recht ('t Rom. jus civile) is,
evenals 't handelsrecht, procesrecht, straf- on
strafvorderingsrecht, een deal v. 't privaatrecht
(jus privatum) on staat met daze tegenover
staatsrecht (jus publicum). 't Privaatrecht
regelt d. rechtstoestand on d. rechten der
personen, zooals zij in 't familie- on maatschappelijk leven optreden on met elk. in
aanraking komen. Burgerlijk recht kan staan
tegenover handelsrecht, procesrecht, strafrecht on staatsrecht. 't Nederl. burgerlijk recht,
voortgekomen uit 't Romeinsche, Germaansche
Frankische en Oud-Hollandsche recht, is vervat
in 't burgerlijk wetboek, door d. Grondwet
voorgeschreven. Onder Lodewijk Napoleon
kwam reeds een algemeen burgerlijk wetboek
in working, dat een wijziging was v. d. „Code
Napoleon" on bij d. inlijving v. ons land bij
Fransche keizerrijk werd d. „Code Napoleon"
over 't geheele territoir verbindend verklaard.
Dit bleef bij ons v. kracht tot 1 Oct. 1838,
teen ons tegenw. burgerlijk wetboek werd
ingevoerd, dat thans d. hoofdbron is v. ons
burgerlijk recht. Dit burgerlijk wetboek bestaat
uit 2030 artikelen, verdeeld in vier boeken:
't 10 v. personen, 't 2e v. zaken, 't 3e v. verbintenissen en 't 4e v. bewijs en verjaring.
leder book is verdeeld in titels en eenige
daarvan wader in afdeelingen.
Burgerrecht, Zie Staat.
Burgersdijk (FRANCO PETRI), hoogl. in d.
wijsbegeerte to Leiden, geb. to Lier bij Delft,
3 Mei 1590, heeft versch. wijsgeerige on natuurk. werken geschreven, o. a. „Idea philosophiae moralis et naturalis" (1629) on „Synopsis Institutionis logicae", dat ook in 't Nederl.
vertaald is.
Burgersdijk (LEEND. ALEX. JOH.), geb. 11
Mrt 1828 to Alfen a. d. Rijn, beoefende met
gunstig gevolg d. natuurlijke historie en d.
fraaie letteren, werd lector on prof. a. d. Milit.
academie to Breda, daarna hoogl. a. 't Athenaeum to Deventer on sedert d. opheffing
hiervan leeraar in d. Nat. hist. a. d. H. B.
school en 't Gymnasium aldaar. Hij schreef
o. a. „d. Dieren, afgebeeld en beschreven"
(1862—'70); „Blikken in d. bouw on ontwikk.geschied. der lag-ere dieren" (1878); een vert.
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v. d. „Prometheus" v. AESCHYLOS en in later tijd
uitnemend geslaagde vertalingen der werken
v. SHAKESPEARE, die niet alleen veel gelezen,
maar met bijval ten tooneele gebracht worden.
Burggraaf (comes urbis, comes civitates of
in Middeleeuwsch Lat. burcgravius) heette
oorspronkelijk d. bevelhebber in een Keizerlijke burcht. Toen om vele dozer burchten
steden ontstonden, doordat poorters veiligheidshalve zich daar vestigden, werd d. burggraaf stadsgraaf: hij gebood d. burgerij en
handhaafde d. orde en tucht. Hun waardigheid werd erfelijk, maar met d. toenemende
macht der burgerijen daalde hun aanzien tot
een blooten titel. In sommige streken v.
Duitschland worden d. hoofdopzichters v. paleizen of groote goederen burggraven genoemd.
Burgh (ALBERT COENRAADSZ.) was in 't
begin der 17e eeuw geneesheer to Amsterdam.
Sedert 1618 was hij lid der vroedschap, burgemeester en curator der Doorluchte school.
Driemaal deed hij een gezantschapsreis voor
Amsterdam: in 1630 naar Moskou, om v. d.
Czaar 't monopolie v. d. graanhandel to verwerven, 'tgeen wel niet gelukte, maar toch
een voordeelige handelsovereenkomst ten gevolge had; in 1639 naar Denemarken, om
moeilijkheden over d. Sondtol uit d. weg to
ruimen, en in 1647 wader naar Rusland, maar
toen overl. hij op d. heenreis te Nowogorod,
24 Dec. 1747.
Burgh (JAKOB V. DEN), een Nederl. staatsman on letterk. uit d. 17e eeuw, was gezantschapssecretaris bij d. ambassade naar Keulen
in 1632, naar Engeland in 1638 en bij onze
afgevaardigden tot d. vredehandel to Munster
in 1648. Hij was daarna gezant to Weenen en
o verl. to Amsterdam in 1660. Hij schreef Nederl.,
Lat. en Ital. verzen on bezorgde een uitg.
der gedichten v. P. Cz. Hooft.
Burgkmair
(HANS), een verdienstelijk
schilder, werd in 1474 to Augsburg gab., was
leerling v. zijn vader, THOMAS B., en overl. in
1559 in zijn geboorteplaats. Men roemt hem
als een eigendommeltjk kunstenaaar in d.
opvatting der onderwerpen, in 't koloriet en
in d. behandeling; hij wordt geacht als een
der hoofden v. d. Zwabensche school. Hij was
d. vriend v. A. Durer en vervaardigde met
dozen meester versch. werken voor keizer
Maximiliaan. Door daze verbintenis won zijn
werk, 't werd vrijer v. behandeling en krachtiger v. kleur. Durer teekende zijn portret in

-

't book, dat Sandrart liet graveeren. Men vindt
zijn schilderijen in d. Pinakotheek te Munchen,
in d. musea to Berlijn en to Weenen en op
't raadhuis to Augsburg. G. F. Waagen („Kunstwerke u. Kiinstler in Deutschland") vond
zijn schoonste schilderijen in d. Moritz-kapel
te Neurenberg en roemt vooral die, welke
„Maria, onder een boom gezeten, 't kind een
druif gevende", voorstelt, benevens d. schilderij, die daar in d. verzameling v. Hertel is
en „Maria met 't kind" vertoont, uitmuntend
in uitdrukking en voorstelling v. 't landschap.
Zij zijn meest Jo, Johann of Johannes Burgkmair geteekend. Daze meester is evenzeer als
teekenaar, houtsnijder en graveur bekend. 't
Aantal zijner houtsneden bedraagt bijna 700
stuks, meest in gr. fol., met d. letters H. B.
geteekend, waarvan echter vele door anderen
naar zijn teekeningen gesneden zijn. Zoo waren
versch. kunstenaars hem in d. 150 afbeeldingen
v. Oostenrijksche heiligen behulpzaam; v. d.
237 platen in zijn voor keizer Maximiliaan
vervaardigden „Weisen zijn er 24 met
zijn monogram. De 135 voortreffelijke houtsneden in d. grooten triomfwagen v. keizer
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Maximiliaan voeren meest zijn monogram,
schoon andere kunstenaars, zelfs ook Diirer,
er teekeningen voor vervaardigden, evenals
d. 21 platen in 't in 1523 door S. dtt
mar to
Augsburg gedrukte „Neu Testament mit ganz
niitzlichen Vorreden". Men vindt ook houtsneden V. BURGKMAIR in „Geilers von Kaisersberg Predigten" (1508); in „Das glilckbach,
beydes des gutten and Bi5sen" (2 din, Augsburg, 1539) en in 't „Officia M. T. C." (Augsburg,
1531). Onder zijn baste platen behooren verder
„'t Portret v. keizer Maximiliaan to paard"
met zijn naam on 't jaartal 1518 on dat v.
,Joh. Baumgartner, 1512", een meesterstuk v.
houtsnijk unst.
Burgos, een zeer oude stad, hoofdplaats
der Spaansche prov. Burgos, vroeger v. 't
koninkrijk Oud-Castilio, ligt op d. rechteroever der Arlanzon, in een schoon oord,
gedeeltelijk a. d. voet, gedeeltelijk op d.
helling v. een berg en a. d. spoorw. v. Madrid n. Irun. d Straten zijn nauw en hoekig;
't aantal inw. bedraagt 30 000; er is sints 1574
een bisschoppelijke zetel; d. hoogeschool is
in een collegium veranderd. 't Kasteel is
onder d. regeering v. Jozef Bonaparte in verdedigbaren staat gebracht. Onder d. merkwaardigheden der stad behooren: 't stadhuis;
d. domkerk, een prachtig Gothisch gebouw,
met een groot aantal grafsteden v. Spaansche
en Moorsche vorsten; d. markt met arcaden
en een standbeeld v. Karel III; een standbeeld
on praalgraf v. d. Cid in 't op twee uur afstands
gelegen klooster San Pedro de Cardena; d.
voor Fernando Gonzales (evenals d. Cid in

Burgos geboren) opgerichte triumf boog; zestien kloosters, achttien kerken en versch.
gasthuizen en armengestichten. Er zijn wolweverijen en d. handel in wol en manufacturen
is er zeer levendig. In d. nabijheid ligt 't klooster Huelgas, door Alfonsus IX voor 150 adell.
nonnen gesticht. In d. nieuwere geschiedenis
is Burgos bekend wegens d. op 10 Nov. 1808
in hare nabijheid geleverden veldslag, waarbij
't Spaansche leger, onder De Belvedere, door
't Fransche, onder d. maarschalk Soult, verslagen en grootendeels vernietigd werd, on
wegens 't herhaald bestormen der stad door
't Engelsche leger onder Wellington in Sept.
on Oct. 1812. — d. Prov. Burgos bevat op 265
vk. geogr. mijl 340 000 bow., heeft een heuvelachtigen bodem, waarin d. bovenloop v. d.
Duero en Ebro is, en is niet zeer vruchtbaar,
hoewel er veel wijn wordt voortgebracht.
Burgos (FRANCISCO JAVIER DE), gab. 22
Oct. 1778 to Motel in d. Spaans. prov. Granada, studeerde eerst in d. theologie, vervolgens in d. rechtsgeleerdheid en bekleedde
onder koning Jozef Bonaparte ondergeschikte
staatsbetrekkingen, zoodat hij bij diens aftocht
naar Frankrijk vluchten moest. Hij keerde in
1817 terug en voegde zich noch bij d. absolutisten noch bij d. liberalen, zoodat hij door
beide partijen als vijand behandeld werd,
doch verwierf niettemin grooten invloed on
naam door zijn voortreffelijk geredigeerd dagblarl „l'Imparcial". d. Regeering zond hem in
1824 n. Parijs om over een leaning to onderhandelen en hij slaagde hierin zoo good, dat
zijn naam als financier gevestigd was. In
1833 word hem 't ministerie v. Binnenl. zaken
opgedragen; hij ontwikkelde no een buitengewone werkzaamheid, belastte zich ook met
d. portefeuille v. Financi6n en handhaafde
zich op zijn zetel onder vier elk. afwisselende
ministerien. Toen hij afgetreden was, diende
generaal ALAVA een beschuldiging tegen hem
in, als zou hij bij 't sluiten v. bovengen. lee-
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ning misbruik v. vertrouwen gepleegd hebben.
Een commissie v. onderzoek sprak hem vrij,
maar hij bleef verder ambteloos en overl. in
1845. Behalve eenige blijspelen en gedichten
gaf hij in 't licht: „Biografia universal"; „Miscellanea de commercio, artes y literatura";
een geschied. der regeering v. Isabella II en
een vertaling v. HORATIUS in 4 din (1820—'23).
Burgoyne (JOHN FOX), geb. in 1782, zoon
v. d. generaal JOHN B., die zich bij Saratoga
met zijn omsingeld leger a. d. N.-Amerik.
kolonisten had moeten overgeven, trad bij 't
Britsche leger in dienst bij 't wapen der
genie. Hij klom daarbij op tot generaal en
bestuurde een aantal belegeringen en veroveringen, bijv. op Malta, in Egypte en in Spanje
gedurende d. Napoleontische oorlogen. Bij 't
uitbreken v. d. Krim-oorlog, in 1854 werd hij
eerst naar Konstantinopel gezonden, om d.
Turken v. raad te dienen in d. vesting-versterking, en later naar 't belegeringskorps v.
Sebastopol. Hij gaf daar d. plannen a. d. hand
voor d. aanval op d. Malakoftoren, maar
woonde d. bestorming zelf niet bij. Hij werd
na zijn terugkomst te Londen met eerbewijzen v. allerlei aard overladen. Koningin Victoria benoemde hem in 1868 zelfs tot veldma arschalk. Hij overl. 9 Oct. 1870.
Burgschmiet (DANIEL), geb. 11 Oct. 1796
te Neurenberg, was in d. vollen zin v. 't
woord een self-made-man. Hij had arme ouders,
verloor vroeg zijn vader, ontving geen onderwijs en moest door handenarbeid voor 't
gezin eenig geld verdienen. Hij legde zich
toen toe op 't maken v. kinderspeelgoed,
zoogen. poppenkasten met beweegbare beelden, en, zijn kunst steeds volmakend, op 't samenstellen v. schouwburgen met automaten,
die zooveel bijval vonden, dat hij 't verzuimde
in zijn opvoeding kon inhalen. Hij leerde gemakkelijk en snel en legde zich nu toe op 't
beeldhouwen, waarin hij zoo wel slaagde, dat
hij in 1825 een schoon beeld v. MELANCHTON
in marmer beitelde naar een teekening v.
HEIDELOFF, zonder eerst een model te boetseeren. Hij werd daarop benoemd tot leeraar
in d. plastiek a. d. Beiersche polytechn. school.
Hier vond hij aanleiding zijn krachten a. 't
gieten v. beelden te beproeven en leverde hij
aanvankelijk zooveel schoons, dat d. overheid
V. Neurenberg hem op stads kosten naar
Parijs zond, waar hij zich bij d. beroemden
beeldgieter CROSSATIERE verder bekwaamde.
Hij verhief zich sedert tot d. kundigsten
beeldgieter v. zijn tijd; zoowel gietwerken v. d.
grootste afmetingen als kleine fijn bewerkte
voorwerpen werden onder zijn leiding met
zooveel juistheid gegoten, dat zij niet met d.
vijl bijgewerkt behoefden te worden. Zijn
beroemdste gietwerken zijn : d. standbeelden
V. A. DURER en REGIOMANTANUS voor d. polytechn. school te Neurenberg, twee engelen op
't altaar in d. s. Laurenskerk aldaar, 't schoone
standbeeld v. BEETHOVEN te Bonn, dat v. keizer KAREL IV te Praag en 't RADETZKY-IllOnU.ment in die stad, een door CONRAD zeer kunstig gemodelleerde bokaal voor d. aartshertog
JOHANN, benevens vele bustes en basreliefs.
d. Kunstenaar overleed te midden v. zijn
werk plotseling op 7 Mrt 1858.
Burgsdorf (FRIEDR. AUG. LUDW. V.), geb.
23 Mrt 1747 te Leipzig. diende in zijn jeugd
in 't Fransche leger, maar begon zich in 1762
te Georgenthal in Thuringen op d. houtcultuur toe te leggen. Hij deed om zich hierin
meer te bekwamen een reis door Frankrijk,
Engeland, Nederland en Duitschland en bekleedde vervolgens hooge betrekkingen in 't
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boschwezen. Hij went directeur v. d. boschbouwacademie te Berlijn, hield daar druk
bezochte voorlezingen, deed versch. buitenl.
houtsoorten acclimatiseeren, zaden v. veredelde boomsoorten in d. handel brengen en
schreet belangrijke werken, o. a. „Beitrage
zur Erweiterung der Forstwissenschaften"
(1780); „Geschichte vorzuglicher Holzarten";
„Forsthandbuch" (2 din, 1805); „Dendrologie"
(1800) en „Erziehung u. Anpflanzung der einheimischen u. fremden Holzarten" (2 dln, 1805).
Hij overt. te Berlijn, 16 Juni 1802.
Burgundus (NicoLAus), geb. 29 Sept. 1586
to Enguien, bekleedde d. betrekking v. Raad
bij 't Hof van Brabant en stierf tuss. 1643
en 1646. Hij en zijn broeder AEG-IDIUS (Gillis)
maakten zich als Latijnsche dichters bekend.
Zijn gedichten verschenen te Antwerpen in
1621. Paquot noemt nog twee andere mannen
v. dien naam, die Latijnsche gedichten geschreven hebben.
B urhanzpur of .Boorhaunpoor is een
stad met ruim 30 000 inw. in d. Brits.-Ind.
staat Gwalior, a. d. grooten Indischen spoorw.
en a. d. rivier Tapti. Deze stad was vroeger
een machtige residentie ; er is nog een vrij
wel bewaard uit gebakken steen gebouwd
paleis v. AKBAR, Lal kila, d. i. roode kasteel
geheeten, en een moskee v. A URENG ZEB.
Thans worden er nog veel mousselinen en
zijden stollen vervaardigd. In een afzonderlijke wijk der stad wonen d. Borah, een bedrijvig volkje, dat beweert v. d. Israblieten
of te stammen, d. Mohammed. godsd. belijdt
en in d. tijd der Kruistochten hier schijnt
gekomen te zijn.
B uridan (Jon.), een wijsgeer, die tot d.
nominalisten behoorde en daarvan een ijverig
en kundig voorstander was. Hij werd in 'tjaar
1300 te Bethune in Artois geb. en stierf in 1358
te Parijs. Te Parijs volgde hij d. lessen v. Occam,
wiens beginselen hij later daar onder algemeene goedkeuring voordroeg. In dezelfde stad
was hij in 1327 rector v. d. Universiteit. Later
ontmoeten wi,j hem te Weenen. Wat hem bewogen heeft daarheen te gaan, kan niet meer
worden uitgemaakt. Er is verhaald, dat hij,
v. overspel met Johanna v. Navarre, gemalin
v. Filips d. Schoone, verdacht of daaraan
schuldig bevonden, genoodzaakt werd Frankrijk te verlaten en dat hij als door een wonder
't hem dreigend gevaar is ontkomen. Dit
wordt echter tegengesproken op grond, dat d.
genoemde vorstin reeds een bejaarde vrouw
moet geweest zijn, toen Buridan nog een
kind was. Hij ging naar Weenen, waar hij
zich in 1356 a. d. universiteit verbond. 't Is
daarom ook niet mogelijk, wat door sommigen
is beweerd, dat hij d. stichter dozer hoogeschool was, wijl deze onder d. regeering v.
keizer Frederik II, in 1237, gesticht is. Buridan
was gelijk al de wijsgeeren der middeleeuwen
een uitlegger v. d. schriften v. Aristoteles;
maar hij was dit als nominalist op zip standpunt en op een hem eigene wijze en hij had
in dit opzicht eigenaardige verdiensten. Volgens hem was d. logische schifting en samenstelling v. begrippen, volgens zekere bepaalde
regelen, genoegzaam om als werktuiglijk tot
d. kennis v. alle waarheid te komen. Hij had
dus daarmede 'tzelfde doel als Raymundus
Lullus met zijn ars magna. Met opzicht tot
d. zedenleer helde hij naar 't fatalismus over.
d. Slotsom zijner, anders diepzinnige redeneering liep op 't ontkennen v. d. zedelijke
vrijheid uit. Men zegt, dat v. hem 't algemeen
bekend vraagstuk, waarmede d. onbestaanbaarheid der vrijheid boven alien twijfel zou
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verheven ztjn , afkomstig is : „Wat moet een
ezel doen, die wegens honger tot 't uiterste
gekomen is, als hij zich bevindt tuss. twee
schelven hooi v. gelUke grootte, v. welke
beide hij op gelijken afstand is ?" Een min of
meer uitvoerig verslag v. d. leer en d. schriften
v. Buridan vindt men o. a. in d. „Dictionnaire
critique" v. Bayle.
Burkard Waldis, een fabeldichter, geb.
in 't laatst der The eeuw te Allendorf a. d.
Werra, werd monnik, maar sloot zich aan bij
d. Hervorming, bereisde vele landen en werd
in 1542 hofkapelaan v. Margareta, landgravin
v. Hessen, en daarna predikant te Abterode,
in welk ambt hij in 1557 wegens hoogen
leeftijd door zijn schoonzoon werd vervangen.
Zijn „Esopus", waarvan in 1584 d. zesde druk
verscheen, bevat 400 fabelen en vertersels
in een vloeienden stijl, soms scherp d. toestanden v. zijn tijd hekelend. Hij kwam wegens zijn satiren zelfs in d. gevangenis, waar
hij een uitbreiding der Psalmen schreef. d.
Nieuwere dichters hebben veel v. zijn arbeid
gebruikt. In 1862 verscheen een volledige
uitg. V. BURKARDS „Esopus".
Burke (EDMUND) werd in 1730 te Dublin
geb. Na 't voleindigen zijner studien zette hij
zich te London als rechtsgeleerde neder, maar
hij toonde meer zucht voor d. beoefening v.
letterkundige en staatkundige onderwerpen
dan voor d. rechtsgeleerde praktijk. Versch.
geschriften getuigden hiervan en vooral 't,
sedert 1758, onder zijn leiding uitgeg. „Annual
Register". In 1765 werd hij geheimschrijver v.
lord Rockingham en lid v. 't Parlement voor
Wendover. Hier behoorde hij met Fox en
SHERIDAN tot d. vrijzinnige oppositie. Vooral
werden d. handelingen v. 't ministerie tegen
d. N.-Amerikaansche kolonien door hem afgekeurd en bestreden. Meer en meer vertoonden
zich daarbij zijn uitstekend redenaarstalent
en helderziende staatsmanswijsheid. Dit bleek
schitterend bij 't uitbreken der Fransche Omwenteling in 1789. BURKE, d. voorstander v.
vrijzinnige beginselen, d. verdediger v. d.
rechten der N.-Amerikanen, verklaarde zich
v. d. aanvang of tegen d. Revolutie. In 1790
verscheen zijn beroemd geschrift „Reflexions
on the French Revolution and on the proceedings in certain Societies in London, relative
to that event." 't Maakte een buitengewonen
indruk, niet slechts in Engeland, maar zelfs
in Frankrijk, en Burkes grootste tegenstanders erkenden d. verdiensten v. dit geschrift.
BU RKE sloot zich thans aan bij 't ministerie PITT
en was d. ijverige bestrijder der revolutionnaire
denkbeelden, waarbij hij zich soms door zijn
hevigen afkeer liet vervoeren, maar waarbij
tevens steeds zijn goede trouw en groote bekwaamheden a. d. dag kwamen. In 1794 verliet hij d. Parlementaire loopbaan en gaf hij
zijn plaats in 't Parlement a. zijn eenigen
zoon, een jonkman v. groote verwachtingen,
die door een spoedigen dood verijdeld werden.
Dezen slag kon BURKE niet lang overleven.
Op 8 Juli 1797 stierf hij en verloor d. Britsche
natie in hem een barer grootste staatslieden
en uitstekendste redenaars. Er bestaan v. Burke
een menigte geschriften, die meest alle betrekking hebben op d. staatk. toestanden v.
zijn tijd; vele ervan zijn in 't Fransch vertaald. In 1830 verscheen te Londen een cornpleete uitg. in 16 dln. Zijn leven werd door
R. Bisut beschreven in 1798 en werd herdrukt
te Londen in 1800.
Burke (ROBERT O'HARA), geb. in 1821 in
Galway in Ierland, werd op d. militaire school
te Woolwich onderwezen, trad in Oosten-
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rijkschen krijgsdienst, maar ging in 1853 al.,.
inspecteur v. politie naar Melbourne in Nieuw.
Holland. Hier bewees hij belangrijke diensten
in 't handhaven der orde in d. gouddistricten
en werd hij in 1858 uitgenoodigd zich a. 't hoofd
te stollen v. een ontdekkingstocht naar 't binnenland v. Nieuw-Holland. 't Reisgezelschap
bestond uit d. arts WILLS, d. plantkundige dr.
BECKE, d. heeren BRAHE, KING, GRAY, PATTON,
WRIGHT en eenige bedienden. d. Tocht zou
gaan v. Melbourne n. d. golf v. Carpentaria
met een omweg door 't binnenland, een weg
v. 600 geogr. mijl. Uit Indio waren 25 kameelen
tot lastdieren aangeschaft en a. d. Cooperskreek, 140 geogr. mijl v. Melbourne, zou een
depOt v. levensrniddelen worden aangelegd.
Op 20 Aug. 1860 ging d. karavaan op marsch.
Zij bereikte Cooperskreek, maar hier keerde
een deel v. 't gezelschap terug, een ander
deel bleef daar wacht houden en BURKE trok
met WILLS, KING en GRAY verder. Na een onbeschrijflijk moeilijken tocht door rots- en
gras-woestijnen, evenwel afgewisseld door
vruchtbare dalen, bereikten zij in Jan. 1861
langs d. Cluncurry-rivier d. 17' Z. B. en bier
bleven KING en GRAY met d. kameelen en
een deel v. d. proviand, terwijl BURKE en
WILLS werkelijk 't doel v. d. tocht: d. golf
v. Carpentaria, bereikten, en bij hunne makkers a. d. Cluncurry-rivier terugkwamen. Nu
ving d. terugreis aan, nog bezwaarlijker geworden door 't regenseizoen on overstroomingen, die d. reizigers dwongen omwegen to
maken en een deel hunner bagage in d. steek
to laten; menschen on dieren bezweken door
verrnoeienis en uitputting, ook GRAY stierf,
maar BURKE, WILLS en KING bereikten Cooperskreek weder. Daar vonden zij echter 't kamp
verlaten; uit een achtergelaten brief zagen
zij, dat eenige waren gestorven on d. overigen,
door scorbut geteisterd, kort to voren waren
teruggekeerd. d. Uitgeputte ontdekkers trachtten na een korte rust Adelaide to bereiken,
maar moesten door gebrek a. drinkwater d.
tocht staken, BURKE en WILLS bezweken en
slechts KING werd door een der expedition,
uitgezonden om d. reizigers op to sporen,
levend gevonden op 15 Sept. 1861. d. Lijken
der moedige baanbrekers werden eervol begraven, d. dagboeken gevonden en 't ontdekte
land, nu ter ontginning geopend, kreeg d.
naam Burkesland.
Burke (JOHN BEIqTARD), geb. in 1815 to
Londen, studeerde in Frankrijk in d. rechten,
legde zich toe op geschiedkunde en genealogie
on werd in 1874 directeur v. 't Nationaal
Museum in Ierland. Hij heeft een groot aantal
geschied-, oudheid-, geslacht- en tijdrekenkundige werken geschreven, alle betrekking hebbende op Groot-Brittannie en Ierland. Enkele
hiervan zijn : „Knightage of Great Britain";
„Encyclopaedia of heraldry"; The historic
lands of England" (2 dln); „Family romance"
(3e dr. 1863)i „Genealogical and heraldic dictionary" (ruim 40 maal herdrukt); The rise
of great families" (1873) en „Book of precedence" (1881).
13iirkel (HEINR.), geb. 9 Sept. 1802 to Pirmasens, was voor d. handel bestemd, maar
had grooten aanleg on neiging tot d. teekenen schilderkunst, zoodat hij op 22-jar. leeftijd
't kantoor verliet en a. d. Academie te Munchen ging studeeren. Hij volgde daarna een
geheel eigen weg, bestudeerde d. natuur, d.
winterlandschappen in 't gebergte, d. Vlaamsche oude meesters en 't volksleven in Italie.
Hij overl. 10 Juni 1869. Zijn meest geroemde
schilderij stelt voor : „Een transport roovers
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In d. Campagna di Roma". Al zijn stukken
zijn fijn gepenseeld, krachtig v. toon en geestig
opgevat.
Burkhardt (s.), overl. in 753, een AngelSaksisch evangelie-prediker, was door BONIFACIUS afgevaardigd om d. Tharingers tot
t Christendom to brengen en werd d. eerste
bisschop v. Wurzburg. Hij was een der gezanten, die in 752 naar Rome gingen om bij
d. Paus d. erkenning v. Pepijn d. Korte als
Boning der Franken to verwerven. BURKHARD
was een eenvoudig man, die wars was v.
wereldsche pracht.
B iirkner (Huoo), geb. in 1818 to Dessau,
werd een uitmuntend houtgraveur. Aanvankelijk oefende hij zich met uiterst geringe
hulpmiddelen, een korten tijd bezocht hij to
DUsseldorf d. schilderschool, maar hij ondervond, dat hij meer kans v. slagen had, als hij
zich tot d. houtsnijkunst bepaalde. Hij oefende
zich daarin bij UNZELMANN to Berlijn en werd
in 1846 leeraar in d. houtsnijkunst a. d. Academie to Dresden. Reeds voor dien tijd had
hij veel werken smaakvol gefflustreerd en
sedert werden a. zijn atelier een menigte
gravuren, o. a. ruim 200 portretten, vervaardigd, die echte kunstjuweelen zijn.
B urleigh, Zie Cecil.
Burlesk, afgeleid v. een Ital. woord, dat
scherts beteekent, is plat-komiek, boertig,
grappig. maar niet opklimmend tot fijnen humor, echte geestigheid of vernuft. 't Burleske
zoekt 't lachwekkende in 't ongerijmde, poogt
belachelijk to maken en is niet al to keurig
in d. middelen, die daartoe leiden. Toch openbaart zich ook in 't burleske 't genie; dit
hebben bijv. Berni in Italie, Scarron en Rabelais in Frankrijk en Blumauer in Duitschland getoond.
Burlingame (ANTON), geb. 14 Nov. 1822
to Neuberlin in d. N.-Amer. staat New-York,
studeerde a. Havards-college en werd advocaat to Boston. In 1852 werd hij lid v. d.
Senaat in Massachusetts, later v. 't Congres
to Washington, en hij gebruikte zijn invloed
om LINCOLN tot president to doen verkiezen.
Daze zond hem in 1861 als gezant naar Weenen en kort daarna naar China. Hier won hij
in zulke mate 't vertrouwen der Chineesche
regeering, dat doze hem machtigde met d.
Europeesche mogendheden handelstractaten
to sluiten. Hij deed dit sedert 1868 met d.
Vereen. Staten, Frankrijk, Engeland en Pruisen. waar overl. 23 Febr. 1876 to s. Petersburg,
gedurende zijn onderhandelingen met Rusland.
Burlington is d. naam v. drie handelssteden in d. Vereen. staten v. N.-Amerika:
10. in Vermont, met een schoone haven a. 't
meer Champlain; 2°. in New-Jersey a. d.
Delaware en 3°. d. belangrijkste, d. hoofdst.
v. Des Moines in d. staat Jowa, a. d. rechter(west-) oever v. d. Mississippi, a. een kruispunt v. zes spoorwegen en 20 000 inw. tellende.
Burman is d. naam v. versch. uitstekende
geleerden. d. Eerst bekende dozer is FRANS
BURMAN, geb. to Leiden in 1628. Hij was negen
jaar predikant in Hannover, vervolgens tweede
bestuurder v. 't orde-college to Leiden on
eindelijk hoogl. in d. godgeleerdheid to Utrecht,
waar hij in 1692 stierf. Hij was schrijver v.
versch. godgeleerde werken en liet twee zonen
na, PIETER en FRANS BURMAN geheeten.
PIETER werd in 1668 to Utrecht geb.; hij
volbracht zijn studien in zijn geboorteplaats
on to Leiden, waar GRAVIUS en J. GRONOVIUS
zijn leermeesters waren. Na zijn studietijd bereisde hij Duitschland en Zwitserland en
daarna vestigde hij zich to Utrecht. Bij d.
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rechtsgeleerdheid beoefende hij d. oude letteren, 'tgoon blijkt uit zijn verhandeling „de
vectigalibus populi Romani", in 1696 't eerst,
in 1734 opnieuw en vollediger uitgegeven. Op
aanbeveling v. GRAVIUS werd hij in 1696 tot
hoogl, in d. geschiedenis on welsprekendheid
a. d. hoogeschool to Utrecht benoemd, welk
ambt hij met een redevoering „de eloquentia
et poesi" aanvaardde. Sedert verliep er geen
jaar, waarin hij niet eenig werk in 't licht
gaf. d. Lat. letterkunde heeft hierdoor veal
gewonnen, want wat hij daarin leverde was
nauwkeurig en smaakvol. Zijn Ovidius, Vergilius, Quintilianus, Petronius on Phedrus zijn
werken v. d. eersten rang. In 1715 werd hij,
na d. dood v. PERIZONIUS, als hoogl. in d. geschiedenis, welsprekendheid en Grieksche
taal a. d. hoogeschool to Leiden beroepen,
waar hij in 1741 overl.
Zijn broader FRANS B., die in 1671 in Utrecht
geb. werd en daar in 1719 als hoogl. in d.
godgeleerdheid stierf, was d. schrijver v. versch.
godgel. werken en liet vier zoons na, waarvan
twee, JOHAN en PIETER, insgelijks als geleerden
hebben uitgemunt.
JOHAN BURMAN, gob. to Amsterdam 26 Apr.
1706 en daar in 1780 als hoogl. in d. kruidkunde
overl., bewees a. d. wetenschap belangrijke
diensten door zijn „Thesaurus Zeylanicus"
(Amst., 1737); „Rariorum Africanarum plantarum ad vivum delineatarum Decades X"
(Amst. 1738—'39); „Index ad hortum Malabaricum" (Amst., 1779) en zijn uitgaven v. Weimann, Rumphius en Plumior. 't Plantengesl.
Burmannia word door Linnaeus naar hem
genoemd.
PIETER BURMAN, in 1714 to Amsterdam geb.,
trad in d. voetstappen v. zijn oom v. gelijken
naam, werd door hem, na d. vroegen dood
zips vaders, opgevoed en had bovendien
DUKER en DRAKENBORCH tot leGrMeeSterS. In
1734 werd hij to Utrecht doctor in d. rechten
on in 't volgend jaar word hij hoogl. in d.
geschiedenis en welsprekendheid a. d. hoogeschool to Franeker. In 1742 werd hij hoogl.
in d. geschiedenis on oude talon to Amsterdam on hij opende zijn lessen daar met d.
uitmuntende redevoering „de Enthusiasmo
politico". Hij werd in 1752 opziener der openb.
boekerij en in 1753 v. 't gymnasium. Hij heeft
versch. oude Lat. schrijvers uitgeg. on stierf
in 1778.
NICOLAAS LAURENTIUS BURMAN, die in 1734
to Amsterdam geb. werd, was d. zoon v.
bovengen. JOHAN B. en volgde in 1781 zijn
wader daar als hoogl. in d. kruidkunde op.
Ook hij bewees in dit vak uitstekende diensten, waarvan zijn „Flora Indica" (Lugd. Bat.
1768, met 76 kopergravuren), naar 't stelsel
v. Linnaeus geraagschikt, ten bltke strekt.
d. Reis v. Thunberg naar d. Kaap en Japan
met schepen v. d. 0.-Ind. Comp., waarbij d.
plantkunde zoo veal gewonnen heeft,
alleen a. BURMANS aanhoudenden aandrang to
danken. Hij stierf in 1793.
I3urmania heette een oud, aanzienlijk
Friesch geslacht, waarvan thans geen afstammelingen in d. mann. lijn meer zijn. d. In onze
historie meest bekende laden v. dit gesl. zijn:
DOUWE v. B., die in 1504 mede-onderteekenaar
was v. d. renversiebrief, waarbij JORIS V. SAKSEN
als potestaat v. Friesland werd erkend. Hij
word grietman on vocht wakker tegen d.
Gelderschen om hen uit Friesland to verdrijven. Hij beschermde Dokkum tegen hun aanval en versloeg ze bij Kuinre, waar hij been
gesneld was om 't gezag v. d. bisschop v
Utrecht tegen Karel v. Gelder to handhaven.
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Voor deze daad werd hij tot ridder geslagen
en vervolgens Drossaard v. Harlingen en admiraal v. d. Friesche schepen op d. Zuiderzee.
Hij overl. in 1551. — GEMME V. B. was afgevaardigde v. d. Frieschen adel bij d. afstand
v. Karel V a. zijn zoon Filips II in 1555. Toen
bij d. huldigingseed a. Filips II hem onder 't
oog gebracht werd, dat hij daarbij knielen
moest, deed hij dit niet, „want (zeide hij) wij
Friezen knielen alleen voor God". Van dit
woord is d. uitdrukking „Standfries" afkomstig.
GEMME onderteekende 't Verbond der Edelen,
werd deswege door Alva ingedaagd, vertoefde
echter te Keulen, tot betere tijden aanbraken,
en overl. in 1602. — urco v. B. was een der
eerste Friesche edelen, die tot d. Hervormde
leer overgingen. Hij had d. bijnaam „it lytse
Geuske" (d. kleine Geus). Hij was merle-onderteekenaar v. 't Verbond der Edelen en werd
door Alva verbannen. Na d. verdrijving der
Spanjaarden werd hij lid der Staten v. Friesland. Hij was een geleerd man en schreef
genealogische werken, o. a. „Verhandeling over
d. Adel" en Friesland",
der adellijke geslachten in Friesland", een werk, dat na
hem tot 't eind der 17e eeuw is voortgezet.
UPCO overl. in 1615. — GEMME ONUPHRIUS V. B.
trad in d. krijgsdienst, klom op tot kolonel en
maakte met zijn regiment een deel uit der
bezetting v. Namen, toen deze vesting in 1746
door d. Franschen werd aangevallen. Hij was
d. eenige, die in d. krijgsraad een hardnekkige
verdediging aanraadde. Hij werd nauwelijks
aangehoord en hem werd zelfs belet zich met
zijn Friezen door d. afmarsch a. d. krijgsgevangenschap te onttrekken. Hij teekende protest
aan tegen de capitulatie. Hij werd daarna bevorderd tot generaal en met 't gouvern.eurschap
v. Sluis belast. Hij overl. 12 Aug. 1759. EDUARD MARIUS V. B., raadsheer in 't Hof v.
Friesland, was een grondig kenner der geschiedenis v. zijn gewest en leverde belangrijke bijdragen a. TE WATER tot diens „Historie v. 't Verbond d. Edelen". Hij overl. 19
Juli 1789.
Burmeister (HERMAN), geb. 15 Jan. 1807
te Straalsund, studeerde te Halle in de geneeskunde, legde zich inzonderheid op d. dierkunde toe en werd daar hoogl. in deze wetenschap. In 1848 betrad hij ook 't gebied der
staatkunde: hij was eerst lid der Nationale
Vergadering te Frankfort en vervolgens door
Liegnitz afgevaardigd naar d. Pruisische Kamer, waar hij een geacht redenaar der linkerzijde was. In 1851 ontving hij verlof tot een
wetensch. reis naar Bra,zilie. Hij vertoefde
daar anderhalf jaar, deed v. 1857 t. '60 een
reis door d. landen v. d. Rio de la Plata, legde
in 1861 zijn professoraat neder en vestigde
zich voor goad in Argentinie, waar hij hoogleeraar to Buenos-Ayres, directeur v. 't door
hem gesticht museum en curator der universiteit to Cordova werd. Hij heeft veel geschreven, alles even grondig, zaakrijk on helder voorgesteld. Eenige zijner werken zijn:
„Grundrisz der Naturgeschichte" (90 dr. 1857);
„Handbuch der Entomologie" (1832—'44); „Genera insectorum" (1833—'46); „Geschichte der
Schopfung", een merkwaardig work, in 1843
; t eerst uitgegev., veelmalen herdrukt, in vele
talen (ook in 't Nederl.) overgezet on overal
met graagte ontvangen; „Reis° nach Brasilien" (1853); „Zoonomische Briefe" (2 din. 1856);
„Reise durch die La-Plata-Staaten" (1861) on
„Physikalische Beschreibung der argentinische
Republik" (1873).
Burnell (ARTHUR COKE), geb. in 1840 to
s. Briavel in 't Eng. graafs. Gloucester, be-

oefende d. Oostersche talen a. Kings college
te Londen en ging in 1860 als ambtenaar naar
Madras. Hij bekleedde tot 1868 rechterlijke
betrekkingen op versch. plaatsen in Voor-India
en bereisde daarna Arabia, Aziat. Turkije,
Egypte, Nubia en in 1876 Java. Ziekte dwong
hem in 1881 tot terugkeer naar zijn vaderland
en hij overl. 12 Oct. 1882 to West-Stratton.
Van zijn talrijke geschriften zijn 't gewichtigst:
„Elements of South-Indian palaeography" en
„On the Aindra school of Sanskrit grammarians" (1875).
Burnet (GILBERT), geb. 13 Sept. 1643 te
Edinburg, studeerde in d. rechten en in d.
godgeleerdheid, deed daarna een reis naar
Holland, werd in 1665 predikant to Saltoun in
Schotland on in 1669 hoogl. to Glasgow. Hij
nam levendig deel a. d. godsdienstgeschillen
v. zijn tijd, ijverde zeer tegen d. R. Kath.
kerkleer en verliet, toen Jacobus II a. de
regeering kwam en d. R. Katholieken zeer
begunstigde, zijn vaderland. Na een reis door
Frankrijk, Zwitserland, Italie en Duitschland
kwam hij in Holland. hij won 't vertrouwen
v. stadhouder WILLEM In en v. diens gemalin
MARIA, d. dochter V. Jacobus II. BURNET werd
hofprediker to 's Gravenhage en van daar uit
't middelpunt v. allen, die ontevreden waren
over 't drijven v. Jacobus II. Door vlugschriften bereidde hij d. omwenteling voor, hij moist
d. gewetensbezwaren v. MARIA uit d. weg to
ruimen en vaardigde in 1688 't manifest uit,
waarbij d. onwettige handelingen v. Jacobus
II on d. gevaren der Anglicaansche kerk in
't licht gesteld on d. bevrijding door Willem
III aangekondigd werden en dat zijn medestanders in duizenden exemplaren onder 't
yolk verspreidden. Hij vergezelde Willem III
op d. tocht en werd na diens kroning in 1689
benoemd tot bisschop v. Salisbury. Dit ambt
behartigde hij met ijver, hij leefde eenvoudig,
maar was zoo weldadig, dat hij arm overleed
(17 Mrt. 1715). Zijn twee werken : „History of
the reform of the Church of England" (5 din,
1679-1714) en „History of my own times"
(2 din) zijn bronnen voor d. geschiedenis v.
Engeland.
Burney

(FRANCES),

dochter v. d. schrijver

over muziekgeschiedenis CHARLES B. en gehuwd met d. Franschen uitgewekene D'ARBLAY,
was 13 Juni 1752 geb., volgde in 1802 haar
echtgenoot naar Frankrijk, keerde in 1812
terug on overl. to Bath 6 Jan. 1840. Zij heeft
veel lijvige romans on beschrijvingen vervaardigd, die thans vergeten zijn, maar in
haar tijd veel lezers vonden, o. a. „Evelina"
(3 din, 1773); „Cecilia" (5 din, 1785); The wanderer" (5 din, 1814) en na haar dood verscheen
nog „Diary and letters of madame d'Arblay"
(7 din, 2e dr. 1854).
Burnley is een fabriekstad in 't Eng.
graafs. Lancaster in een dal a. d: Bure. Er
zijn 60 000 inw., die moest bestaan v. 't vervaardigen v. laken en katoenen stollen.
13urnouf (JEAN LOUIS), geb. 14 Sept. 1775
to Urville, een philoloog, vader v. d. Orientalist EUGENE BURNOUF, hoogl. in d. welsprekendheid a. 't College de France, werd in
1830 inspecteur generaal v. 't Hooger Onderwijs on is als schrijver bekend door een Grieksche grammatica, die 30 drukken heeft beleefd, door een vertaling v. Tacitus en v. d.
„Panegyricus" op Trajanus. Hij had deel a.
d. „Collection des Oeuvres de Ciceron" en a.
d. redactie v. 't „Journal Asiatique". Hij
overl. in 1844 to Parijs in d. ouderdom v.
69 jaar.
Burns (ROBERT), geb. 29 Jan. 1759 in 't
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Schotsche graafs. Ayr, overl. to Dumfries in
1796, was d. noon v. een behoeftig landbouwer; hij leerde v. zijn vader slechts gebrekkig lezen, schrijven en rekenen. Door 't lezen
echter v. ridder-romans en levensbeschrijvingen v. helden der oudheid werd bij hem d.
lust opgewekt, zijn kennis uit to breiden; hij
beoefende d. Eng. dichters en ontwikkelde
hierdoor zijn dichterlijken aanleg. d. Meeste
zijner gedichten zijn volksliedereri in d. Schotschen tongval; zij onderscheiden zich door
gloed, rijkdom a. beelden en kracht v. uitdrukking. Na d. dood zijns vaders ging hij
(1786) naar Edinburg, waar hij door d. aanzienlijkste mannen met onderscheiding ontvangen werd; hij verbeurde echter hunne
achting door zijn neiging tot onmatigheid.
Door geldverlegenheid besloot hij zich naar
Jamaica to begeven en, ten einde daartoe 't
reisgeld to verw,)rven, liet hij in 1788 eenige
zijner gedichten bij inteekening drukken;
dit bracht hem 70 p. st. op; nu liet hij zijn
reisplan varen; hij huwde, en pachtte een hoeve
in 't graafschap Dumfries. Een 2e uitg. zijner
gedichten leverde hem 700 p. st.; doch, wijl
hij geen orde in zijn zaken hield, geraakten
deze spoedig in slechten staat on hij stierf a.
d. gevolgen zijner onmatigheid. Zijn gedichten zijn zeer gezocht; er bestaan wel honderd
uitgaven van, waaronder die v. D. Currie, in
1800, voor d. volledigste gehouden wordt. d.
Schotten noemen hem „the Ploughman (boer)
of Ayrshire", . d. Engelschen the Scottish
Bard".
Burnside (AMBROSIUS EVERETT), geb. 23
Mei 1824 to Liberty in d. N.-Amer. staat Indiana, leerde a. d. Militaire academie to WestPoint on werd in 1847 artillerie-officier. Na
zes jaar dienst trad hij in burgerlijke betrekking, maar, toen in 1861 d. burgeroorlog tuns.
't Noorden en 't Zuiden uitbrak, schaarde hij
zich weder in d. gelederen der Noordelijken.
Na 't gevecht bij Bull-Run herzamelde hij a.
d. Potomac d. verslagen troepen v. M. Clellan;
hij rukte in 1862 N.-Carolina binnen, bezette
er 't eil. Roanoke on werd toen bevorderd
tot brigade-generaal. Hij hielp in 1862 generaal LEE v. d. Potomac verdrijven en besliste
op 17 Sept. 1862 door zijn stouten aanval met
d. linkervleugel 't gevecht bij Autietam. Nu
werd hij tot opperbevelhebber verheven, maar
't bleek, dat hij d. tact tot zulk een algemeen
beleid miste. Daarom legde hij 't commando
in 1863 neder en streed hij als divisie-generaal onder GRANT met dapperheid en geluk
'tot 't einde v. d. oorlog.
Burritt (Euxu), geb. 8 Dec. 1811 to NewBritain in d. N.-Amer. staat Connecticut, was
't tiende kind v. eon schoenmaker, die vroeg
stierf, zoodat d. knaap, die nauwelijks eenig
schoolonderwijs had genoten, een ambacht
moest leeren en bij een smid besteed word.
Zijn zucht naar kennis deed hem echter allerlei
wegen vinden, om al arbeidende to studeeren.
Aanvankelijk leerde hij 't Engelsch, Fransch
, en Latijn grondig kennen on wat wiskunde.
Toch werd hij onder dit alles een bekwaam
smid, die door zijn ambacht geld genoeg verdiende om zijn studi6n to betalen. Zoo leerde
hij Grieksch, Hebreeuwsch on oudheidkunde.
Hij stichtte een maandblad, waarin hij vertalingen uit Oostersche talen schreef, liet 't
smeden niet na, en vond toch nog tijd otn
een zestal Europeesche talen (ook 't Nederl.)
to leeren. Reeds als jongeling had hij zich
geroepen gevoeld d. oorlog als een der groot.ste gruwelen en rampen v. 't menechdom to
.bestiqjden, on in zijn omgeving door zijn
II.
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schoone voorstellingen v. een altijddurenderi
algemeenen vrede veel aanhangers v. zijn
denkbeelden gewonnen. In 1840 begon The
learned blacksmith" (d. geleerde grofsmid:
zoo noemden hem zijn landgenooten) een
rondreis door d. Vereen. Staten, om d. vrede
to verkondigen en d. afschuwelijkheid v. d.
oorlog in 't licht to stellen, en in 1846 stak
hij tot dit doel n. Europa over. Met woord
on schrift trachtte hij zijn denkbeelden ingang
to doen vinden, hij schiep vredesbonden,
ontwierp vredes-congressen, sprak daar in
gloeiende taal en schreef vlugschriften, zooals „Sparks from the anvil" (vonken v. 't
aanbeeld) en „Olive leaves" (olijfbladeren),
die in millioenen exemplaren over geheel
Europa verspreid werden. Meermalen stak hij
om zijn vredeleer to bevorderen d. Atlant.
oceaan over, en hij overl. 5 Mei 1879 to NewYork. Onder zijn latere schriften behooren:
„Ten minutes' talks on all sort of topics"
(1874); „Sanskrit handbook for the fireside"
(1876) en „Ships from many blocks" (1878).
Burschenschaften waren oorspronkelijk
vereenigingen v. Duitsche studenten, die ten
doel hadden d. gebruikelijke woeste drinkgelagen af to schaffen en d. „Landmannschaften" (vereenigingen v. studenten uit eenzelfde
gewest, die d. algemeene verbroedering zeer
belemmerden) tegen to gaan. Te Jena was d.
eerste Burschenschaft in 1815 ontstaan uit
hen, die a. d. bevrijdingsoorlog tegen d. Fransche heerschappij hadden deelgenomen, en in
1816 on '17 waren dergel ke vereenigingen to
Tubingen, Heidelberg, Halle on Gieszen tot
stand gekomen. Bij 't feest op d. Wartburg,
18 Oct. 1817. waren alle Duitsche studenton
opgeroepen en kwam een „Algerneene Duitsche Burschenschaft" tot stand waaraan 14
universiteiten deelnamen en die zich over
gansch Duitschland behalve Oostenrijk vertakte, een centraal bestuur verkreeg on op
bepaalde tijden „Burschentage" uitschreef,
waarop afgevaardigden der universiteiten
bijeenkwamen. Tot dusverre was er niets
gevaarlijks in d. bond, maar op d. Wartburg
was 't eerst ter sprake gekomen, hoe d. hoop
der volken, dat na d. inspanningen en opofferingen v. d. bevrijdingsoorlog een tijdperk
v. vrijheid zou aanbreken, ijdel bleek to zijn
on dat d. vorsten, die in d. dagen v. 't gevaar
een vrijzinnige constitutie en volksvertegenwoordiging beloofd hadden, hun woord niet
hielden. Van nu af kreeg d. Burschenschaft
een staatkundig karakter; er werd gedweept
met Duitsche eenheid on gedoeld op d. omverworping v. bekrompen regeeringen. Toen
KOTZEBUE (zie dat art.) door d. dweper SAND,
die vroeger lid der Burschenschaft geweest
was, vermoord werd, ontbonden d. regeeringen d. Burschenschaften. Onder ander° namen
en bedekte vormen bleven ze echter voortbestaan en als geheime genootschappen bleven
d. Burschenschaften eon gevaar voor d. staat.
Omdat na. d. Juli-omwenteling v. 1830 hier
en daar revolutionnatee samenspanningen ontstonden, werden hevige rechterlijke vervolgingen tegen d. ledon der Burschenschaften
ingesteld, honderden studenten werden tot
vestingstraf, eenige zelfs ter dood veroordeeld.
d. Vonnissen werden echter zeer verzacht en
in Pruisen werd in 1840 een algemeene amnestle uitgevaardigd. Thans bestaan a. versch.
Duitsche hoogescholen onbelemmerd dergel.
vereenigingen.
13ursera is een plantengesl. uit d. faun. der
Terebinthaceen, door Linnaeus aldus naar d.
plantenkenner J. }MISER genoemd. Dit gesl26
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omvat ranke boonien met bes-vruchten in
West-India en tropisch Amerika. d. Meest
bekende soort is B. gummifera, een boom v.
10 M. hoogte, waarvan d. gladde bruine schors
bij groote stukken loslaat; deze schors bevat
een zoete geurige hars, die zoowel bij uitwendig als bij inwendig gebruik pijnstillend
werkt en onder d. naam gomart-gom in d.
handel komt. B. acuminate op Portorico levert
d. carranna-hars.
Bursian (KONRAD), geb. 14 Nov. 1839 te
Mutzschen in Saksen, studeerde te Leipzig in
d. classieke letteren en archaeologie, deed
daarna een wetenschappelijke reis door Belgi8,
Frankrijk, Italie en Griekenland en werd
hoogl. in zijne wetenschap in 1861 to Tubingen, in 1864 to Zurich. in 1869 to Jena en in
1873 to Munchen, waar - hij 21 Sept. 1883 overl.
Behalve artt. in tijdschriften en encyclopaedische werken schreef hij : „Geographic) v.
Griechenland" (2 din, 1872); „Veber archaeologische Kritik u. Hermeneutik" (1862) ; „Ueber
den religiOsen Charakter des griech. Mythos"
(1865) en sedert 1875 „Jahresberichte fiber die
Fortschritte der klassischen Alterthumswissenschaft".
Durtin (FRANC. XAVIER), geb. to Maastricht
in 1743, studeerde in d. rechten on in d. geneeskunde on word arts v. prins Karel v.
Lotharingen to Brussel. Keizer Jozef II droeg
hem op een kabinet bijeen to brengen v. al
wat d. Zuidelijke Nederlanden uit 't dieren-,
planten- en delfstoffenrijk opleverde. Na zich
met lof v. deze taak gekweten to hebbon,
werd hij door een ruim jaargeld in staat
gesteld wetensch. reizen to doen, waarvan
hij d. resultaten beschreef in: „Des bois fossiles, decouverts dans les differentes parties
des Pays-bas" (1781); „l'Oryctographie de
Bruxelles" (1784); „Memoire sur les revolutions
et l'age du globe terrestre" (1790, bekroond
door Teylers genootschap) en „Des causes de
la rarete de bons peintres Hollandais dans
le genre historique" (1809). BURTIN overleed
7 Aug. 1811.
Burton (RICHARD FRANcOIS), geb. 19 Mrt
1821 to Tuam in Ierland, trad in 1842 in dienst
der Brits. 0.-Ind. comp. en streed in Sindh
als officier onder NAPIER. Hij stelde zich
onderwijl op d. hoogte v. d. Oostersche talen,
zeden en godsdiensten, gaf in 1851 een boek
in 't licht over „Sindh and the races, that
inhabit the valley of the Indus", en diende
in 1852 bij 't Geogr. genoots. to London een
plan in tot onderzoek v. 't binnenland v.
Arabia. Dit werd goedgekeurd en hij ging
vanwege gen. Genootschap in 1853 als een
sjeikh uit Afghanistan vermomd op reis, trok
door 't binnenland v. Afrika en maakte met
inachtneming v. alle daarbij behoorende plechtigheden to voet d. pelgrimstocht n. Medina
en Mekka mede. Hij bracht verslag uit v.
ran bevindingen in 't merkwaardig boek
„Personal narrative of a pelgrimage to Eliedinah and Meccah" (3 dln, 1856). Vervolgens
streed hij 't laatste deel v. d. Krim-oorlog
mode en vergezelde hij SPEKE op diens ontdekkingsreis in Oost-Afrika in 't gewest der
moron en doorvorschte hij inzonderheid Somaliland. Hierna deed hij een reis naar
N.-Amerika in 't gewest der Mormonen. 't Meest
in d. kwaliteit v. Britsch consul vertoefde hij
op d. W.-kust v. Afrika, in Brazilie, in Argentinie en was hij getuige v. d. bloedigen oorlog
tuss. d. La-Plata-Staten in 1869. Hij bezocht
ook Australi6, was daarna twee jaar consul
to Damascus en 18 jaar te Tri6st, waar hij
20 Oct. 1890 overl. Hij heeft ongeveer 30 dln
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met boeiende en zaakrijke tafereelen betreffende zijn tochten geschreven en vond daarenboven nog tijd om uit 't Portugeesch d.
„Louisiade" en d. lyrische gedichten v. CAMORNS to vertalen on 't leven v. dezen Portugees to beschrijven. Zijn belangrijkste reisberichten zijn: „The -Lake-regions of CentralAfrica"; „Letters from the battlefields of
Paraguay"; Two trips to Gorilla-land and
the cataracts of the Congo" en The goldmines of Midian and the ruined Midian
cities" (2 din, 1878).
Burton (JOHN HILL), geb. 22 Aug. 1809 te,
Aberdeen in Schotland, beoefende met vrucht,
d. geschiedenis en d. staathuishoudk. toestand
v. zijn vaderland. Hij schreef daarover een
groot aantal werken, die echter meest v.
plaatselijk belang zijn. Hij was belast met.
't opmaken der „Judicial statistics of Scotland", die jaarlijks a. 't Parlement werden
overgelegd, en werd benoemd tot koninklijk
geschiedschrijver v. Schotland. Zijn hoofdwerk
heat: The history of Scotland from Agricola
to the revolution of 1688" (8 din, 2e dr. 1873)
on zijn laatste werk is „History of the reign
of Queen Anne" (3 dln, 1880). Hij overl. teMorton-house, 9 Aug. 1881.
is een stad met.
Burton-upon-Trent
40 000 inw. in 't Eng. graafs. Stafford a. d.
Trent, waarover een brug ligt, die op 29 bogen
rust. Door d. spoorwegen heeft deze stad
rechtstreeksche gemeenschap met Birmingham, Liverpool, Manchester en Londen en zij
is vermaard door d. reusachtige bierbrouwerijen v. Bass en v. Allsopp.
Burtscheid is een fabriekstad met 10 000
inw., slechts een kilometer v. Aken verwijderd, waarmede zij door spoor- en tramwegen
een druk verkeer heeft en door aanbouw v.

villa's en voorsteden langzamerhand samengroeit. Er zijn eenige koude on veel warm&
bronnen (temperatuur 56c a 80 0 C.). Zij bevatten veelal zwavel, doch er zijn ook alkalischmuriatische zonder zwavel; bij d. warm&
bronnen zijn er met keukenzout, met natriumcarbonaat en natriumsulfaat.
Burwani is een gewest, 140 vk. geogr.
mijl groot met ruim 3000 inw., a. d. oevers
der Nerbudda, in 't v. Eng. afhankelijke CostInd. rijk Malwa. Door landbouw en veeteelt,
heerscht er veel welvaart.
Bury is d. naam v. twee Eng. steden. d.
Een is een fabriekstad met bijna 60 000 inw.
in 't graafs. Lancaster. Er zijn wel honderd
katoenspinnerijen, die gedeeltelijk door stoom,
gedeeltelijk door watermolens gedreven wor
den. d. Ander, Bury s. Edmunds, is d. hoofdstad v. 't graafs. Suffolk, heeft 16 000 inw. en
ligt a. d. Lark en a. d. East-Union-spoorw..
Er wordt veel binnenl. handel gedreven en
in d. nabijheid is d. ruine v. d. uitgestrekte
abdij v. s. Edmunds.
Bus de Gisignies (LEONARD), geb. to
Doornik, trad als ambtenaar in Nederl.staatsdienst, onderscheidde zich door groote bekwaamheid en werd door kon. Willem I in
1820 tot gouverneur v. Antwerpen, in 1823 v.
Zuid-Brabant benoemd. Vervolgens werd hij
met uitgebreide volmacht als gouverneurgeneraal naar Oost-India gezonden. Daar
stond hij in 't moeilijk tijdperk v. d. opstand
v. Dipo-N-egoro v. 1825 t. 1830 a. 't hoofd der

zaken en heeft hij niettegenstaande zijn onbekendheid met Indische toestanden, veel
tegenwerking, en d. oorlogskosten, veel goeds
gesticht. Onder hem kwam 't nieuwe muntstelsel in werking, word d. Javaansche bandelsbank opgericht, vasten voet op Nieuw-
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Guinea gezet en d. thee-, cochenille en kaneelte3lt aangevangen. VAN DEN BOSCH volgde
hem op. Hij overl. 31 Mei 1849 op zijn landgoed Westmalle bij Turnhout.
Busbecq (AUGIER GHISLAIN DE), geschieden oudheidkundige, geb. in 1522 te Commines
op d. grens tuss. West-Vlaandeten en Frankrijk, overl. te s. Germain 28 Oct. 1592, studeerde a. hoogescholen in Vlaanderen, Frankrijk en ItaliO, vergezelde in 1554 d. gezant v.
Ferdinand, broeder v. keizer Karel V, naar
Engeland, werd later door dezen worst tot
gezant bij sultan Soliman II benoemd en
bekleedde die betrekking zeven jaar, waarna
Maximiliaan II hem tot gouverneur zijns
zoons aanstelde. BUSBECQ vergezelde in 1570
d. aartshertogin Elizabeth naar Frankrijk,
toen zij in het huwelijk trad met Karel IX,
bleef bij haar tot d. dood haars gemaals, in
1574, en daarna a. 't Fransche hof als gezant
v. keizer Rudolf II. In 1592 legde hij zijn betrekking neder, hij wenschte naar zijn vaderland terug te keeren, doch overl. ten gevolge
v. een schrik, nog vOOr hij daar aankwam.
Hoewel De Busbecq onafgebroken in betrekking was en daardoor nooit zijn wensch vervuld zag, zich geheel a. d. studie te wijden,
heeft hij toch a. d. wetenschap gewichtige
diensten bewezen. Gedurende zijn verblijf in
't Oosten verzamelde hij oudheden en penningen, die hij a. A. Schott, Justus Lipsius
en Gruter zond; hij bracht ruim honderd
Grieksche handschriften bijeen, die hij ten
geschenke gaf a. d. Bibliotheek te Weenen,
en a. hem is 't wedervinden v. 't door Augustus te Ancyra (zie Angora) opgerichte gedenkteeken te danken. Wij bezitten v. hem:
,,Legationis Turcicao epistolae quatuor" en
,Epistolae ad Rudolphum II Imp. e Gallia
Scriptae", die voor d. geschiedenis v. groot
belang en meermalen herdrukt zijn.
Buscaino-Campo (ALBERTO), geb. 26 Jan.
1826 te Trapani op Sicilie, studeerde te Palermo en te Pisa in d. geneeskunde, woonde
langen tijd in Toscane, waar hij zich hoofdzakelijk a. taalstudie wijdde, deed veel tot
verbetering en uitbreiding v. 't onderwijs en
schreef over velerlei onderwerpen, o. a. 't
treurspel „Vannina d'Ornano" (1845); „Pinson
gimento siciliano" (1848); „Versi e Proze" (1862);
„Sulla lingua d'Italia" (1868); „Regole per la
pronunzia della lingua italiana" (3e dr. 1875);
„Alcuni aneddoti di storia italiana" (1877) en
Auestioni de critica religiosa" (1879).
Busch (JOHANNES), geb. in 1399 te Zwolle,
genoot daar 't onderwijs v. d. rector der Lat.
school JOH. CELE. werd Augustijner monnik
in 't klooster Windesheim en trad weldra
op als hervormer en verbeteraar v. 't kloosterleven. Hij regelde v. 1424 t. '28 volgens
opdracht v. hertog Adolf v. d. Berg d. kloosterinrichting der reguliere kanunniken te Boding bij Keulen, herstelde in 1429 op verzoek
v. d. Bisschop v. Utrecht d. tucht in 't klooster to Luidingakerk in Friesland en ging
daarna te Beverwijk d. bouw en inrichting
v. twee kloosters besturen. Zijn werkkring
breidde zich in dit opzicht meer en meer uit;
v. 1451 t. '55 reisde hij op last v. d. Pauselijken
legaat, kardinaal NIC. DE CUSA, door Duitschland v. plaats tot plaats, d. misbruiken der
geestelijken beteugelend, d. kloosters verbeterend en d. leeken opwekkend tot een vernieuwd godsdienstig leven. Gedurende een
rusttijd in 't klooster Windesheim schreef hij
De viris illustribus Windesemensi bus" (in 1621
te Antwerpen gedrukt). In 1460 ving hij opnieuw een tocht aan door Saksen, Thuringen,
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Westfalen en d. Noordelijke Nederlanden; hij
bezocht toen bijna alle groote steden en versch.
kloosters, predikte zuiverheid v. zeden, vrede
en orde; geschillen legde hij bij, met zachtmoedigheid waar volharding zuiverde hij 't
kloosterleven, vaak door geruimen tijd als
prior door zijn voorbeeld verbetering in te
voeren, en hij trotseerde soms levensgevaar;
71 jaar oud, ondernam hij nog een kloostervisitatie v. Hildesheim n. Erfurt en door Holland. Eerst op 80-jarigen leeftijd legde hij 't
prioraat v. 't klooster te Sultz neder, hij overl.
kort daarna en werd in dat klooster begraven. Kort to voren had hij zijn „De reformations monasteriorum" geschreven.
Busch (JOHAN GEORG), geb. 3 Jan. 1728 te
Alien-Wading, in 't Luneburgsche, ov3rl. 5
Aug. 1800 te Hamburg, studeerde sedert 1748
te Gottingen in godgeleerdheid, geschiedenis
en wiskunde, werd in 1756 tot hoogl. in d.
laatstgen. wetenschap te Hamburg aangesteld,
bevorderde d. ontwikkeling dier stad zooveel
hij kon en deed daartoe reizen door d. meeste
landen v. Europa, waar hij d. belangrijkste
inrichtingen bezocht, ten einde daardoor Hamburg tot nut te zijn. BUSCH heeft daardoor d.
algemeene achting verworven en Hamburg
heeft voor hem een gedenkteeken opgericht.
Onder d. voorn. stichtingen v. BUSCH behooren
d. Maatschappij ter bevordering v. kunsten
en nuttige ambachten (1765) en d. Handelsschool (1767), die onder zijn leiding tot een
der bloeiendste scholen v. die soort verheven
werd. Van d. door hem uitgeg. werken zijn
d. voorn. „Grundrisz einer Geschichte der
merkwurdigsten Welthander (4e dr., 1810);
„Handlungsbibliothek" (3 dln, 1784—'97); „Erfahrungen" (5 dln, 1790— 1802); „Lehrbuch der
gesaminten Handelswissenschaft" (3 dln,
1796—'98); „Vom Geldumlauf" (2 dln, 2e dr.,
1800); „Sammtliche Schriften fiber Banken
and Mfmzwesen" (2e dr. 1824); „Sammtliche
Schriften fiber Handlung" (8 din, 1824—'27)
en ,Sammtliche Schriften" (16 dln, 1813—'16).
Busch (MORITZ JUL. HERM.), eon werkzaam
journalist en reporter, werd te Dresden geb.
13 Febr. 1821 en studeerde aanvankelijk in
godgeleerdheid en wijsbegeerte to Leipzig,
inaar wijdde zich meer en meer en sedert
1847 geheel a. d. letteren. Hij werkte mede a.
d. Illustrirte Zeitung, was mede-redacteur v.
tijdschriften en vertaalde romans v. DICKENS
en THACKERAY. Wegens zijne deelname a. d.
woelingen v. 1848 en '49 moest hij uitwijken.
Hij ging naar d. Vereen. Staten, leerde daar
d. maatschappelijke toestanden practisch en
helder bezien en bereisde daarna SleeswijkHolstein om er d. losmaking v. Denemarken
to bevorderen en vervolgens voor d. Oostenr.
Lloyd d. Levant, Egypte, Nubi6, geheel Aziatisch en Europeesch Turkije, Griekenland en
d. Donaulanden. Sedert 1856 redigeerde hij d.
„Grensboten"; in 1866 volgde hij d. loop der
gebeurtenissen in Sleeswijk-Holstein en Hannover en in 1870 was hij in d. onmiddellijke
nabijheid v. BISMARCK verslaggever v. 't oorlogstooneel voor d. dagbladpers. Na d. oorlog
woonde hij eerst te Leipzig, eindelijk to Berlijn. Een ongeloofelijk aantal opstellen in tijdschriften en hoofdartikelen en verslagen in
dagbladen vloeiden uit zijn pen en daarenboven boeken v. blijvende waarde, zooals:
,Eine Wahlfahrt nach Jerusalem" (2e dr. 1863,
2 dln); „Bilder aus dem Orient"; ,,Graf Bismarck u. seine Leute" (2 dln, 5e dr. 1879);
„Geschichte der Internationale" (1872); „Deutseller Volksglaube" (1877) en „Die gute alto
Zeit" (1878).
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Busch (WILHELM), geb. in 1833 to Stadthagen in Schaumburg-Lippe, werd door aanleg en oefening een humoristisch schrijver
en teekenaar, die sedert 1859 in d. „Fliegende
Blatter" en vervolgens in een groot aantal
geestig geillustreerde ges,thriften (in 1875 onder d. titel „Bilderbogen" verzameld) zijn
tijdgenooten menig uur v. onschuldige vroolijkheid bezorgd heeft. Hij had d. teekenstift to
Dusseldorf, Antwerpen en Mtinchen leeren
hanteeren en vestigde zich daarna to Wiedensahl in Hannover. d. Meesten bijval vonden
zijn: „Hans-Huckebein der Unglucksrabi";
„Bilder zur Jobsiade"; „Der Geburtstag" (6e dr.
1876); „Jfilchen" (3e dr. 1877); „Der Haarbeutel";
„Der heilige Antonius v. Padua" (8e dr. 1878)
en „Pater Filucius".
Busch (WILHELM), geb. 5 Jan. 1826 to Marburg, studeerde to Berlijn, hoofdzakelijk in d.
vergelijkende ontleedkunde, en wijdde zich
langen tijd a. d. militaire heelkunde; hij bezocht daartoe d. hospitalen in Engeland, Frankrijk on Oostenrijk, volgde d. legers in Sleeswijk-Holstein, in d. oorlog v. 1866 en in d.
veldtocht tegen Frankrijk in 1870 en opereerde
met uitmuntenden uitslag. Sedert 1855 was hij
hoogl. to Bonn. Hij schreef o. a. „Lehrbuch
der Chirurgie" (3 dln,1853—'70); „Die Entwicklung wirbelloser Seethiere" en „Chirurgische
Beobachtungen in der Klinik in Berlin".
Biisching (ANTON FRIEDR.), geb. 27 Sept.
1724 to Stadthagen in Schaumburg-Lippe, overl.
28 Mei 1793 to Berlijn, studeerde in d. godgeleerdheid a. d. universiteit to Halle tot 1748,
toen hij als secretaris v. graaf Biron, Deensch
gezant a. 't Russisch hof, naar s. Petersburg
ging. Hij word in 1754 tot buitengewoon hoogl.
in d. wijsbegeerte to GOttingen aangesteld;
maar om d. doctoralen graad in d. godgeleerdheid to verwerven schreef hij een dissertatie, waarin hij zijn denkwijze blootlegde
en verdedigde, ten gevolge waarvan hij in
1757 v. heterodoxie beschuldigd en 't hem
ontzegd werd voorlezingen over theologie to
houden. Daarom besloot BilSCHING- in 1761 't
beroep als predikant bij d. Luthersche gerneente to s. Petersburg aan to nemen. Daze
betrekking vervulde hij tot in 1765; toen gevoelde hij zich gedrongen zijn ontslag to
nemon, wijl hij in d. vervulling zijner plichten
aangaande d. verbetering v. 't schoolwezen
gedwarsboomd werd. Keizerin Catharina
wenschte hem toen op zeer aannemelijke
voorwaarden a. d. academie to s. Petersburg
to verbinden, doch hij verkoos naar Duitschland terug to keeren en vestigde zich to
Altona; maar hij werd reeds in 't volgend
jaar door Frederik II naar Berlijn geroepen
als directeur v. 't Gymnasium, welke betrekking hij tot zijn dood bekleed heeft. d. Voorn.
werken v. Busching zijn: „Magazin fill . Historie und Geographic" (25 dln, 1767—'93);
„Beitrage zur Lebensgeschichte merkwardiger Personen" (6 dln, 1783—'89) en zijn „Erdbeschreibung", waarvan hij deal 1-11 bewerkte (1751—'92) en dat door anderen tot 13
din is voortgezet.
Biisching ( TOHANN GUSTAV GOTTLIEB), zoon
v. d. voorg., geb. 19 Sept. 1783 to Berlijn, overl.
4 Mei 1829, studeerde to Berlijn en to Halle
en wend in 1806 ambtenaar a. een ministerie;
hij gevoelde zich eehter moor aangetrokken
door d. studio der oudheid en 't opsporen on
onderzoeken der bronnen voor d. geschiedenis;
hij doorzoeht daartoe kloosters on oude gestichten on gaf uit d. archieven belangrijke
stukken in 't licht. In 1811 werd hij tot kon.
archivaris to Breslau benoemd on in 1823 tot
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hoogl. in d. oudheidkunde a. d. universiteit
dier stad. Hij schreef een menigte werken,
o. a. „Sammlung deutscher Volkslieder" (1807);
„Buck der Liebe" (1809); „Leben GOtzens von
Berlichingen" (1813); „Grundrisz zur Geschichte der deutschen Poesie" (1812); „Pantheon, Zeitschrift fur Wissenschaft und Kunst"
(6 din, 1810); „Museum filr altdeutsche Literatur und Kunst" (1809—'11); „Lied der Nibelungen" (1815); „WOchentliche Nachrichten",
ook bekend onder d. titel „Des Deutschen
Leben, Kunst und Wissenschaften im Mittelalter" (4 din. 1816—'18, herdrukt in 1821);
„Lieben, Lust und Leben der Deutschen des
16 Jahrh." (3 dln, 1820—'24); Die heidnischen
AlterthUmer Schlesiens" (180—'24); „De antiquis Silesiacis sigillis" (1824); „Einleitung in
die Geschichte der altdeutschen Baukunst"
(1823) on „Ritterzeit und Ritterwesen" (2 dln,
1824). Niet al d. genoemde werken zijn v.
BUSCHING alleen, a. sommige hebben Van der
Hagen, Kannegieszer, Daun of Hundeshagen
medegewerkt.
Buser (JAK. THEOD.), geb. 27 Sept. 1789 to
Zwolle, studeerde aanvankelijk a. d. hoogeschool to Harderwijk, moest zich toen een
bestaan verschaffen door 't geven v. privaatlessen on werd kort voor d. afschudding v.
't Fransche juk bij Napoleons Leger ingelijfd.
Hij ging onmiddellijk in Nederl. dienst over,
maakte d. veldtocht v. 1815 made en werd in
1820 griffier bij 't gerecht eerst to Hasselt,
later to Zwolle. d. Senaat der Groningsche
hoogeschool benoemde hem, honoris causa,
tot doctor in d. letteren en hij overl. 30 Mrt.
1868. Van zijn talrijke dichtbundels worden
hier vermeld: „Krijgszangen" (2e dr. 1838);
„Nieuwe krijgsliederen" (1859); „Uit d. dierenwereld; humoristische legenden" (1860) en
„Vrede met zichzelven" (1864). In proza schreef
hij: „Vijftig jaar terug" (1863).
Bushel is een maat voor droge waren in
Engeland en in d. Vereen. Staten v. N.-Amerika,
doch niet v. gelijken inhoud. In Engeland bevat een bushel bijna 36,35 L. en in Amerika
bijna 25,24 L. •
Bushrangers noemde men in NieuwHolland, teen daar d. Engelsche strafkoloniOn
op d. Z.-0. kust (Botany-baai, Sydney) bestonden, d. ontsnapte misdadigers. Dozen vormden
in d. wildernis roofbenden, die to gevaarlijker
waren, omdat zij d. inboorlingen a. zich verbonden, Europeesche tactiek leerden en d.
vrije kolonisten aanvielen.
Busiris was een koning v. Egypte, wiens
afkomst on regeeringstijdperk door d. Grieksche schrijvers zeer versehillend wordt opgegeven. Volgens d. mythe was hij een zoon v.
Poseidon (Neptunus) en Lysianassa en offerde
hij jaarlijks een vreemdeling a. Zeus (Jupiter).
Herakles (Hercules) bood zich daartoe vrijwillig aan, maar bij 't altaar verbrak hij zijn
banden en doodde hij BUSIRIS. Zoowel in d.
Delta als in Middel-Egypte lag een stad, die
naar BUSIRIS heette.
Busken Iluet, Zie Iluet.
Buskerud is een ambt in 't Noorweegsch
stift Christiania. 't Bevat op 271 1/2 vk. geogr.
mij1 ruim 100 WO bow. d. Bergen, tot d. Longfjeld behoorende, worden er reeds hoog en
klimmen tot bijna 2000 M. Men vindt er 't
schilderaehtige meer Tyrifjord. d. Voorn. steden
zijn Drammen on Kongsberg.
Buskruit bestaat uit een mengsel v.
salpeter (kaliumnitraat), zwavel en keel. d.
Working ervan berust op d. ontieding v. 't
salpeter en d. samenstelling v. gasvormige
producten, die d. bestanddeelen v. dit mengsel
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bij een verhoogden warmtegraad in zoo groote
hoeveelheid vormen, dat zij d. omvang daarvan
meer dan veertig duizend maal vergrooten.
Deze gasontwikkeling geschiedt echter bij
goed buskruit niet zoo plotseling als bij vele
andere ontploffende zelfstandigheden, zoodat
't daardoor juist d. geschiktheid bezit, zware
voorwerpen met groote kracht en snelheld
voort te stuwen, zonder dat 't geschut springt.
Ten einde deze goede werking te verkrijgen,
moeten d. bestanddeelen in een bepaalde verhouding vermengd worden en moot er voor
gezorgd worden, dat door een goede worktuiglijke bereiding een snelle verbranding
geschiedt. d. Verhouding der bestanddeelen
verschilt naar d. aard v. 't vuurwapen,
waarin 't moot dienen. Voor fijnkorrelig
kruit is deze verhouding gewoonlijk 75 gewichtsdeelen salpeter, 11 a 13 gewiehtsdeelen
zwavel en 12 a 14 gewichtsdeelen houtskool;
voor grofkorrelig en prismatisch buskruit
neemt men 75 d. salpeter, 10 d. zwavel en 15 d.
houtskool. d. Ondervinding heeft in overeenstemming met d. theorie als d. baste mengingsverhouding zulk eene aangewezen, waarbij d.
zuurstof v. d. salpeter met d. kool koolzuur
en d. zwavel met 't vrij geworden kalium
zwavelkalium vormen, terwijl d. stikstof vrij
blijft. Indian men zooveel kool bezigt, dat zij
met d. zuurstof v. d. salpeter kooloxydegas
vormt, is d. werking v. 't buskruit niet zoo
krachtig, want bij d. verbranding v. kool
met zuurstof tot koolzuur wordt tweemaal
zooveel warmte ontwikkeld als bij d. worming v. kooloxydegas; hierdoor is in 't laatste
geval d. uitzetting der gassen veel minder,
walk verlies niet wordt vergoed door d. grootore hoeveelheid ontwikkelend kooloxydegas;
daarenboven gaat hierbij d. verbranding langzamer. d. Geaardheid v. d. kool heeft evenals
hare verhoudingshoeveelheid een grooten
invloed op d. deugdzaamheid v. 't buskruit,
want d. vatbaarheid voor verbranding hangt
af v. d. bereiding. Een mooilijk brandbare,
dichte kool is een ongeschikt bestanddeel voor
buskruit, omdat zij niet in staat is door een
snelle verbranding een plotselinge vermeerdering v. omvang te weeg to brengen, ja zelfs
sots met salpeter niet ontploft. d. Uit zacht
of los bout door onvolkomen verkoling bereide houtskool, waarvan men meestal in d.
buskruit-fabrieken gebruik maakt, bevat behalve koolstof nog een aanmerkelijke hoeveelheid waterstof en zuurstof, zoodat bij d. bovengenoemde verbrandingsproducten v. 't buskruit
nog komen : waterdamp, koolwaterstof, kaliumcarbonaat en asch. Ook moot, bij 't gebruik
v. 't buskruit d. dampkringslucht in aanmerking genomen worden, omdat hare zuurstof
deelneemt a. d. verbranding en hare stikstof
gelijktijdig met d. gevormde gassen ten gevolge
v. d. verhoogden warmtegraad wordt uitgezet
en d. werking v. 't buskruit verhoogt. Hoe
grooter no 't verschil is tuss. d. volumina v.
't buskruit voor on na d. verbranding, zooveel
to kleiner is d. hoeveelheid, die voor een bepaalde werking daarvan wordt vereischt;
alwat derhalve d. dichtheid v. 't buskruit
vermeerdert, zijn bestanddeelen tot een geringen omvang brengt, verhoogt zijn deugdzaamheid.
Als een in goede verhouding bereid mengsel
in d. vorm v. een zeer fijn poeder wordt ontstoken, gaat d. verbranding slechts langzaam
voort, omdat 't vuur zich dan v. 't eene kruitdoeltje tot 't andere voortplant; maar d. verbranding geschiedt veel sneller, als 't mengsel
gekorreld is, doordien d. vlam zich in d. tus-
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schenruimten, die daarbij bestaan, een weg
baant en daardoor d. verbranding op veel
punten gelijktijdig gebeurt, terwijl zij tevens
door d. aanwezigheid v. een grootere hoeveelheid dampkringslucht bevorderd wordt. Op
deze omstandigheden en d. mengingsverhouding berust derhalve 't versehil in werking
v. d. onderscheiden buskruitsoorten. 't Scheikundig onderzoek v. buskruit is, ter opsporing
v. d. vermengingsverhouding, belangrijk ;
hiervoor zijn verschillende methoden ontworpen, waarvan d. volgende tamelijk goede
uitkomsten levert. Eerst bepaalt men 't hygroscopisch watergehalte door wagon on
drogen; 10 gram v. 't gedroogde buskruit wordt
vervolgens met warm water gemengd ter
oplossing v. d. salpeter. 't In water onoplosbare deal wordt op een gewogen filtrum gebracht, herhaalde malen met warm water
afgewasschen on gedroogd; 't gewichtsverlies
wijst d. hoeveelheid salpeter aan. Nu wordt
't gedroogde overschot zoo zuiver mogelijk
v. 't filtrum genomen, gewogen on met een
mengsel v. gelijke deelen zwavelkoolstof en
aethylaether behandeld. Hierbij lost d. zwavel
op en d. kool blijft over; deze verzamelt men
op een gewogen filtrum, wascht haar met 't
mengsel v. zwavelkoolstof on aethylaether af
en droogt haar; 't gewichtsverlies toont d.
hoeveelheid zwavel aan; 't gewicht v. 't overschot is dat v. d. keel.
Bij d. wedijver tuss. Frankrijk en Duitschland na d. worsteling v. 1870 om 't in strijdvaardigheid v. elk. to winnen, is ook 't bezit
v. 't baste soort buskruit een punt v. groot
belang geworden. Voor 't Duitsche lager wordt
in d. fabriek Rottweil-Hamburg 't bruins buskruit bereid, bestaande uit 78 d. salpeter, 19
d. houtskool en 3 d. zwavel. Dit heeft een
s. gew. v. 1,87 ('t vroegere buskruit had een
s. gew. v. 1,65), geeft weinig en doorzichtigen
rook en een z wakken knal, 't dient evenals
't prismatisch kruit voor springladingen en
voor groot kaliber. In Frankrijk en Oostenrijk
legt men er zich voornamelijk op toe voor
d. geweren v. klein kaliber buskruit te maken,
dat weinig rook en zwakken knal en zoo min
mogelijk rest geeft; dit laatste is inzonderheid
v. belang bij 't repetitie-geweer.
BRUYERE, chef v. 't Militair kabinet to
Parijs, heeft voor 't geweer v. 8 mM. kaliber
een soort buskruit uitgevonden, waarvan d.
samenstelling geheim gehouden wordt, doch
dat bij d. proeven bleak nagenoeg geen root
en geen knal on a. d. kleine patroon een
geweldig voortstuwende kracht to geven. In
Jan. 1890 kwamen d. eerste mededeelingen
over d. proeven met 't rookloos kruit, dat in
d. Pruisische ateliers uitgevonden is. Dit
draagt ver, geeft geen hoorbaren knal en
nagenoeg geen root en geen rook. d. Omwenteling, die zulk kruit in 't oorlogvoeren kan
to weeg brengen, is nog niet to berekenen.
Er zijn er, die beweren, dat d. veldslagen er
onmogelijk door worden. Immers zal, als geen
rook 't uitzicht belet, bijna elk schot treffen.
Wordt een partij op verren afstand aangevallen, zoodat er soldaten sneuvelen, zonder
dat hun kameraden zien of hooren v. welke
zijde 't vuur komt, dan zullen d. officieren d.
troop niet staande kunnen houden; on worden
d. legers op korten afstand v. elkander slaags,
dan zal dit op vernietiging v. beide partijen
of v. d. eene partij uitloopen, omdat d. geregelde aftocht onmogelijk wordt, wijl 't
verdragen d geschut, nu niet door eigen rook
belem merd, d. overwonnon partij tot d. laatsten
man vernielen kan. In 't algemeen zal d.
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winnende partij die zijn, welke d. beste middelen bezit om op d. grootsten afstand d.
stellingen en bewegingen v. d. vijand te verkennen.
d. Geschiedenis der uitvinding v. 't buskruit
is duister; want dat 't eerst in d. 14e eeuw
door Berthold Schwarz zou uitgevonden zijn, is
hoogst onwaarschijnlijk. d. Chineezen gebruikten 't reeds in hooge oudheid voor kunstvuurwerk. Een beschrijving v. een mengsel, geheel overeenkomende met d. samenstelling v.
buskruit, komt voor in een uit d. 8e eeuw
afkomstig handschrift v. zekeren M. Graecus.
In zijn „Liber ignium ad comburendos hostes"
zegt Secundus modus ignis volatilis hoc
modo conficitur: Accipias Lib. I sulphuris vivi,
Lib. II. carbonum vitis vel salicis, lib. VI.
salis petrosi. Quae tria subtilissime terantur
in lapide marmoreo". 't Hierin genoemde sal
petrosum beschrijft hij te voren zoo duidelijk,
dat er geen twijtel kan bestaan of er wordt
d. natuurlijke salpeter bedoeld; zijn carbones
vitis vel salicis wijzen reeds op d. geschiktheid
v. losse of zachte houtskool voor d. bereiding
v. deugdzaam buskruit. d. Vraag blijft dus
over: wie kwam. 't eerst op d. gedachte, d.
kracht dezer ontploffing te gebruiken om een
projectiel voort te slingeren uit een buis.
Volgens berichten werd dit in Spanje reeds
in d. 11e eeuw in d. oorlog gedaan.
Busmeesters, Zie 4rtillerie.
Bussahir is een a. 't Britsch gouvernement schatplichtig gewest in 't Himelayageb., 141 v. k. geog. mijl groot, met 150 000
bew. 't Is een der hoogstgelegen bewoonde
oorden der aarde, eon opeenstapeling v. reusachtige bergen, waarvan bruisende stroomen
water storten; d. sneeuwlinie is bier 6000 M.
boven d. zee en op 5000 M. is d. plantengroei
nog welig. d. Bewoners belijden d. leer v.
Brahma, fokken paarden, runderen en yaks
en weven wollen stoffen. d. Hoofdplaats host
Rampoer.
Russel

(ALOYS JOSEPH), geb. 15 Mrt. 1789
bij Salzburg en sedert 1814 secretaris bij 't
depart. der posterijen in Beieren, was een
vruchtbaar dichter en romanschrijver. Eenige
zijner werken zijn: „Irr- and Minnefahrten
des Ryns-Noryx"; „Die Pilgernachte des Meisters Tisotheus"; „Die Hochalpe"; 't tooneelstuk „Zapolyas" en d. schoone liederbundel
„Des Kaisers Schatten". Hij oven. 27 Mei-1842.
Bussingh (JOANNES WILH.), geb. 31 Oct.
1761 to Delftshaven, studeerde in d. godgeleerdheid to Leiden en was predikant te Gouda,
toen d. omwenteling v. 1795 uitbrak. Hij was
d. nieuwe orde v. zaken niet toegedaan en
word daarom uit zijn ambt verwijderd. In
1802 werd hij weder hersteld en hij oven. to
Alfen als emeritus-pred. 6 Juni 1828. Hij
schreef goede verzen. Reeds op 20-jar. leeftijd
werd zijn gedicht „Lof der weldadigheid" met
goud bekroond on in zijn „Gezangen voor d.
Gereformeerde kerk" (2 dln, 1797—'99) komen
schoone liederen voor.
Bussum is een schoon dorp in 't Gooi,
een half uur bezuiden Naarden. 't Heeft sedert
d. aanleg v. d. Oosterspoorw., die er een station
heeft, een aanmerkelijke uitbreiding verkregen
door d. aanbouw v. villa's voor Amsterdammers, die zich daar vestige -a. In d. nabijheid
is 't schoone Oad-Bassom met 't oude Craylo
en a. d. Z.-0.-zijde zijn d. lieflijke bosschen
tuss. 's Graveland en Hilversum.
Bussy (ROGER DE RABUTIN, comte de), geb.
in 1618 te Epiry bij Nevers, klom in d. krijgsdienst onder Lodewijk XIV op tot luit.-generaal. Hij was een vaardig dichter, maar
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misbruikte zijn talent tot 't maken v. scb.impdichten, ten gevolge waarvan hij in d. Bastille
werd opgesloten. Na 't schrtjven v. een „Histoire abregee de Louis le Grand", die een
overdreven lofrede is, ontving hij wel vergiffenis, maar hij werd naar zijn land;oed
Chasen in Normandie verwezen. Hij oven. in
1693. In 1866 is een nieuwe uitg. verschenen
van zijn „Histoire amoureuse des Gaulds",
waarin hij onder verdichte namen d. chronique
scandaleuse der aanzienlijke dames v. zijn tijd
verhaalt. Hij schreef nog : „Lettres avec les
reponses" (5 din, 1711); „Discours sur le bon
usage des adversites" (1694) en „Livros d'heures". In 1856 en '57 werden zijn „Memoires"
en „Correspondances" uitgeg.
Dustamente (ANASTASIO), een generaal
in Columbia, die zich in d. oorlog tegen Peru
v. 1827 onderscheiden had, ging na d. vrede
naar Mexico, werd daar in 1829 tot vice-prosident gekozen, maakte daar spoedig een pronunciamento (een soldaten-opstand), bezette
d. hoofdstad, dwong d. President, afstand to
doen, en deed zich op 1 Jan. 1830 tot president v. Mexico kiezen. Reeds in Sept. 1831
barstte een opstand tegen hem en d. aristocratische partij uit, hij werd gebannen en
vestigde zich to Parijs. Toen SANTA ANNA in
1837 't bewind moest nederleggen, snelde hij
naar Mexico terug en werd hij president tot
30 Sept. 1811, toen SANTA ANNA 't weer V.
hem won. BUSTAMENTE woonde nu weder
eenige jaren in d. groote Europ. hoofdsteden
en ging bij SANTA ANNA'S vernieuwden val
ten derden male naar Mexico, waar hij 6 Mrt.
1853 stied.
Buste, v. 't Ital. Busto, beteekent een
borstbeeld, welke benaming in d. beeldende
kunsten gegeven wordt a. 't op eon rond of
vierkant voetstuk geplaatste hoofd en d.
schouders v. een beeld, waarbij soms nog d.
borst on 't bovenlijf gevoogd zijn. d. Busts
heeft ten doel 't karakter uit to drukken
door 't gelaat. Armen en handen ontbreken,
omdat d. bedoeling niet is handeling voor to
stellen. Waarschijnlijk zijn d. busten v. d.
Hermen (zie Hermen) afkomstig en kwamen
zij bij d. Grieken eerst ten tijde v. Alexander
d. Groote in gebruik; bij d. Romeinen werden er veel in d. tijd der keizers vervaardigd.
Men bezigt dezen vorm moest voor portretten
en vervaardigt ze uit marmer, gips, albast
of brons. Koning Lodewijk v. Beieren heeft
in d. Walhalla een groote verzameling busten
bijeengebracht.
Busti (AeosTiNo), door zijn tijdgenooten
BOMBAJA genoemd, was eon uitmuntend beeldhouwer, omstr. 1480 in 't Milanesche geb.
Zijn werken onderscheiden zich door fijnheid
en zuiverheid v. lijnen. In 't Brera to Milaan
zijn d. overblijfselen v. 't praalgraf v. Gaston
de Foix, door hem gebeiteld; in d. Dom to
Milaan is een relief v. hem, dat d. H. Maagd
voorstelt. Hij vervaardigde ook 't praalgraf
voor d. fam. Baraghi to s. Francesco, v. Marino Caraccioli in 't koor v. d. Dom to Milaan
en veel beeldhouwwerk a. d. Certosa bij
Pavia. Hij oven. omstr. 1550.
Dustrophedon is een manier v. schrijven, die op d. munten on in bijschriften uit
d. Grieksche oudheid govonden wordt en bijv.
bij 't opteekenen der wetten v. Solon gevolgd
was. d. Regels liepen daarin niet enkel v. d.
linker naar d. rechterhand, maar d. eerste
begon a. d. linker- en lisp naar d. rechterhand; d. tweeds begon a. d. rechter- on lisp
n. d. linkerhand, waarna d. derde weder als
d. eerste begon en eindigde, enz. Men noemcle
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deze schrijfwijze bustrophedon, omdat d. gang
dezelfde was als die men hield met ploegende
ossen, t. w. telkens omkeerende.
Bustuarii waren Romeinsche z waardvechters, die bij d. lijkplechtigheden streden,
tot er bloed vloeide, dat dan als een pleng'offer a. d. onderaardsche goden werd beschouwd. Deze gewoonte dagteekent v. 465 v.
Chr. bij d. lijkverbranding v. Brutus.
Busuluic is een arrond.-hoofdst. met 15 000
inw. in 't Russ. gouvernement Samara, met
, een station v. d. spoor w., die naar Orenburg
gaat. Er zijn veel fabrieken, vooral talksmelterijen.
Busz (ERNsT), geb. 15 Febr. 1843 te Grinwald in Zwitserland, studeerde in d. godgeleerdheid te Bern, Berlijn en Tubingen. Hij
word predikant op versch. standplaatsen, in
1879 te Basel, in 1880 te Glarus en in 1886
door d. universiteit te Heidelberg, honoris
causa, tot doctor in d. theologie benoernd. Deze
godgeleerde heeft zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt door zijn hervorming en verlevendiging v. 't zendingswerk. In 1876 verscheen v. hem een prijsverhandeling over d.
Christelijke zending en haar practische werking, die diepen indruk maakte door d. breeden
grondslag, waarop hij zijn plannen bouwde,
en d. vrijzinnige opvatting v. d. taak der
zendelingen. Op deze grondslagen werd na
voorbereidende beraadslagingen en een congres in 1883 te Frankfort a. d. Main in 1881
te Weimar 't E yang. Protest. Zendelinggenootschap gesticht. BUSZ werd hiervan president en door zijn ijver en beleid heeft dit
genootschap zich snel tot een heilrijke en
machtige instelling ontwikkeld.
Bute is een eiland en een graafsch. in 't
Z.-W. v. Schotland. 't Eil. ligt voor d. mond
der Clyde, is 25 KM. lang en 7 KM. breed,
heeft in 't Z. goede weiden en haver-akkers
en wordt bewoond door 10 000 menschen.
't Graafschap is 10 1/2 vk. geogr. mijl groot en
heeft 20 000 bew. d. Hoofdstad heat Rothesay
op 't eil. Bute.
_Bute (JOHN STUART, graaf v.), geb. in 1713,
werd reeds in 1737 lid v. 't Parlement. Wegens zijn verzet tegen 't ministerie werd hij
niet herkozen. Na d. landing v. d. Pretendent
in 1745 sloot hij zich nauw aan bij 't Hannoversche hof, hij werd d. opvoeder v. d. Prins,
die in 1760 als George III d. troon beklom.
Nu kreeg hij grooten invloed; hij werd staatssecretaris en lord der schatkist. Hij gebruikte
zijn macht om d. tory-partij te begunstigen
en om al wat hem weerstond te verwijderen,
hij ontbond 't Parlement, dwong d. ministers
tot aftreden en sloot in 1763 d. vrede met
Frankrijk to Fontainebleau. Alleen WILLIAM
PITT kon zich tegen over hem handhaven.
d. Ontevredenheid des yolks dwong BUTE in
1772 tot aftreden. Hij vestigde zich toen op
zijn landgoed Lutton in Berkshire en hield
zich daar bezig met letterkunde en botanie.
Hij verzamelde er een boekerij v. 30 000 banden, een kabinet v. natuur- en sterrek. instrumenten en legde een botanischen tuin aan.
Hij legde 10 000 p. st. ten koste a. een prachtwerk „Botanican tables" in 9 kwartodeelen,
waarvan slechts 12 exx. gedrukt werden en
waarvan er een in d. Nation. bibliotheek te
Parijs is. BUTE overl. 10 Mrt 1792.
Butea heet een plantengesl. uit d. fam.
der peuldragers (leguminosae), bestaande uit
Oost-Indische en Chineesche boomen met
schoone bloemtrossen. B. frondoso Roxb.
groeit op d. berghellingen in Oost-Indict, wordt
6 M. hoog en draagt lange bloemtrossen en 1
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eOnzadige peulvruchten. Uit d. schors vloeit
een bloedrood sap v. samentrekkende kracht;
dit sap verhardt en komt onder d. naam
0.-Ind. kiito in d. handel; d. bloemen leveren
een fraaie gele verfstof. B. superba is een
hooge ranke boom, die zich met zijn takken
om andere boomen slingert en een groote
menigte zeer schoone donkerroode bloemtrossen draagt.
Butjadingen, d. i. „land buiten d. Jande",
is een schiereil. in 't N.-0. v. Oldenburg tuss.
d. mond v. d. Weser en v. d. Jande. d. Bodem bestaat uit aangeslibden grond, is bijzonder vruchtbaar en geheel tot weiland, bouwland en hoven aangelegd. In d. middeleeuwen
werd er om 't bezit v. dit vruchtbare land
hevig gestreden tuss. d. aartsbisschop v. Bremen, d. graaf v. Oost-Friesland en dien v.
Oldenburg. In 1676 kwam 't a. Denemarken,
dat 't in 1773 in ruil tegen een deel v. Holstein a. Oldenburg afstond.
Butler (WALTHER) was een Ier, die als
gewoon soldaat in 't leger v. WALLENSTEIN
diende en door dapperheid tot kolonel opgeklommen was. Wij1 hij vernomen had, dat
WALLENSTEIN zich bij d. Keizer ongunstig
over hem had uitgelaten, dat WALLENSTEIN
met plannen omging om afvallig v. d. Keizer
te worden en door d. Keizer vogelvrij verklaard was, vormde hij een samenzwering
om d. Veldheer to vermoorden. Hij verbond
zich met DEVEROUX, GORDON en LESLIE en 't
viertal drong 't vertrek op 't kasteel to Eger
binnen, waar d. Veldheer zich beyond, doodde
d. getrouwe wachters en vervolgens WALLENSTEIN. d. Keizer beloonde BUTLER zeer, bevorderde hem tot generaal-majoor en schonk
hem rijke goederen, maar na in d. slag bij
Nordlingen (6 Sept. 1634) dapper gevochten
to hebben, stierf hij plotseling.
Butler (SAMUEL), geb. in Febr. 1612 to
Strensham in Worcestershire, overl. in 1680,
was d. zoon v. een pachter, die hem een
goede opvoeding gaf, doch niet in staat was,
hem d. studie a. d. hoogeschool to Cambridge
to laten voltooien. Hij kwam alzoo als klerk
bij d. vrederechter Jefferies in 't graafschap
Worcester. Deze was hem zeer genegen on
stelde hem in d. gelegenheid zich in d. geschiedenis, muziek, dicht- on schilderkunst to bekwamen. Vervolgens trad hij in dienst bij d.
gravin v. Kent en zette hij daar zijn studien
voort; BUTLER vervaardigde to dien tijde zijn
beroemd dichtstuk „Hudibras", dat in 1663 't
licht zag. Na d. herstelling v. 't Koninklijk
gezag in 1660 werd hij secretaris v. Richard,
graaf v. Carbury, lord-president v. Wales.
Bij sommige schrijvers vindt men opgeteekend, dat hij ook secretaris v. George Buckingham geweest is, toen deze kanselier der hoogeschool to Cambridge was. Zeker is 't, dat
deze en Charles Buckhurst, graaf v. Dorset
en Midlesex, hem zeer genegen waren on
ondersteunden. Karel II was ook zeer met
zijn gedichten ingenomen, doch liet hem niettemin gebrek lijden, zoodat d. dichter in
arrnoede stierf on op kosten zijner vrienden
begraven rnoest worden; in 1740 word voor
hem een prachtig gedenkteeken in d. Westminster-abbey gesticht. BUTLER heeft versch.
dichtstukken vervaardigd, waarvan „Hudibras" 't merkwaardigst is. Dit is een schimpdicht in drie zangen on twee brieven, waarin
hij d. independenten on puriteinen uit Cromwells tijd vergelijkt met miltzieken on zoo
hunne geestdrijverij en uitgelatenheid bespot.
Dit gedicht maakte toen diepen indruk; 't
heeft evenwel bij verandering der omstandig-
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lieden veel v. zijne waarde verloren, doch 't
wordt nog uit gewoonte zeer geprezen,
schoon weinig gelezen. In 1757 verscheen er
een door Townley bewerkte Fransche vertaling van in 3 dln. Voorts wordt BUTLER gehouden voor d. schrijver v. twee zoogen.
blauwboekjes, 't een getiteld „Mola asinaria"
(1659), waarin gehandeld wordt over d. onredelijken on ondragelijken last, die 't zuchtend yolk wordt opgelegd, 't ander behelst
een schrijven v. John Audland a. William
Pryn met 't antwoord daarop en is in 1672
verschenen.
Butler (BENJAMIN FRANKLIN), geb. 5 Nov.
1818 to Deerfield in d. N. Amer. staat Hampshire, werd volksvertegenwoordiger in Massac iusetts on toonde zich een ijverig aanhanger
der democratische partij. Al naarmate deze
partij op d. voorgrond trad of terug moest
wijken, vervulde nij staatsbetrekkingen, tot
d. burgeroorlog in 1861 uitbrak en hij met d.
rang v. brigade-generaal 't opperbevel ontving in Maryland. Nu bracht hij a. d. Zuidelijken slag op slag toe. Hij bedwong Baltimore,
bezette Monroe als hoofdkwartier in OostVirginio, versloeg daar d. tegenpartij beslissend, noodzaakte 't fort a. kaap Hatteras
door een bombardement tot d. overgave en
veroverde op 1 Mei 1862 d. belangrijke stad
New-Orleans, waar hij met kracht on strongheld optrad, zoodat d. haat der Zuidelijken
hevig tegen hem werd. Hij werd daarom in
New-Orleans vervangen door BANKS en weder
naar fort Monroe gezonden. Van hier uit
ondersteunde hij d. operation v. generaal GRANT
en droeg hij veel bij tot 't eindigen v. d.
oorlog. Hiermede was echter zijn rol afgespeeld, want hij wenschte eene militaire
dictatuur over 't Zuiden, 'tgeen met d. staatkunde v. verzoening on bevrediging, die 't
Noorden sedert volgde, niet overeen kwam.
Butlerow (ALEXANDER), geb. 6 Sept. 1828
to Tsjistopol in 't Russ. gouvernement Kasan,
studeerde onder leiding v. ZIRIN en CLAUS in
d. scheikunde en verving hen reeds in 1851,
toen zij elders benoemd werden. In 1854 werd
hij hoogleeraar. Hij deed daarna een wetenschappelUke reis in West-Europa, vertoefde
lang to Parijs en werd in 1868 hoogl. in d.
organische scheikunde a. d. hoogeschool to
s. Petersburg. Zijn onderzoekingen betroffen
hoofdzakelijk d. alcohol, 't vet en d. koolwaterstoffen, hare isomeric en hare derivaten;
hij ontdekte d. trimethylcarbinol en ontwikkelde zijn systeem der koolstofverbindingen in
zijn „Handboek der organische chemie", dat in
't Russ. en in 't Hoogd. uitgegeven is (1868).
Hij overl. 5 Aug. 1886 te Biarritz in Frankrijk.
Butomus, Zie Zwanebloem.
Butschli (oTTo), geb. 3 Mei 1848 to Frankfort a. d. M., studeerde to Karlsruhe en te
Heidelberg in d. dierkunde, arbeidde ook onder
d. leiding v. LEUCKART to Leipzig en werd in
1878 hoogleeraar in d. zoologie a. d. universiteit to Heidelberg. In wetensch. tijdschriften
heeft hij een menigte resultaten meOgedeeld
v. zijn onderzoekingen aangaande d. ontwikkeling en bouw der ongewervelde dieren en
protozoa. Daarenboven schreef hij: „Studien
fiber die Zelltheilung, die Entwicklung der
Eizelle u. die Konjugation der Infusorien"
(1876) en sedert 1880 een werk over d. Protozoa.
Butt (isAAK), geb. 6 Sept. 1813 to Glensin
in Ierland, studeerde in d. rechten en werd
reeds in 1836 hoogl. in d. staathuishoudkunde
a. d. universiteit te Dublin. Hij redigeerde 't
„Dublin university Magazine" en trad op als
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rechtsgeleerd verdediger v. d. Ierschen yolksleider Smith O'Brien en v. d. Fenians. In 18.52
tot lid v. 't Parlement gekozen, bepleitte hij
krachtig d. belangen v. zijn vaderland en
werd hij d. stichter v. d. home-rule-partij, die
met steeds toenemende kracht voor Terland
een zelfstandige regeering tracht to ververwen.
Hij was d. schrijver v. „History of the kingdom
of Italy" (2 dln, 1860); „Chapters of college
romance" (1863) on „Treatise of new law of
compensation to tenants in Ireland". Hij overl.
5 Mei 1879 to Dublin. 't Streven der homerulers
werd na horn door SHAW on PARNELL geleid.
Butte
geb. in 1772 to Treis in
Keur-Hessen, bestudeerde d. staatswetenschappen, werd in 1864 hoogleeraar to Landshut,
on in 1816 regeerim- sraad to Keulen, waar hij
in 1833 stierf. Door zijn staathuishoudk. schriften legde hij d. grond tot d. anthropologische
biotomie, hoofdzakelijk blootgelegd in zijn
„Biotomie des Menschen" (1828) on Per Grundbegriff des Staats" (1831).
Buttmann (PHILIP KARL), eon beroemd
philoloog, werd 7 Dec. 1764 to Frankfort a. d.
Main geb. en studeerde to Gottingen. In 1789
werd ij bij d. Kon. boekerij te Berlijn aangesteld, waarvan hij in 1796 secretaris en in
1811 bibliothecaris werd. Hij overl. 21 Juni
1829. Hij schreef: „De griechische Grammatik"
(16e dr., 1841); een uittreksel daaruit onder
d. titel „Griechische Schulgrammatik" (10e
dr., 1837); ,,Lexilogus, oder Beitrage zur griech.
Worterklarung" (1818) en „Ausfuhrl. griech.

Sprachlehre" (1819). Ook gaf hij vier „Dialogen"
v. Plato; Demosthenes' „Oratio in Midiam";
Aratus' „Phaenomena" en Quinctilianus uit.
Zijn kleinere opstellen zijn verzameld in „My-

thologus" (2 dln, 1829).

13iittneriaceen, aldus genoemd naar d.
hoogl. BUTTNER to Gottingen, heet een plantenfamilie, wier geslachten en soorten uit
boomen en heesters bestaan met enkely.
bladeren, okselstandige bloemen, vijfdeelige
kelk en bloemkroon en 3- a 5-hokkige doosvruchten. d. Meest bekende soort is d. Cacaoboom (Theobroma cacao).
Butylalkohol is d. naam v. eenige verbindingen uit d. reeks der eenwaardige verzadigde alkoholen. leder hunner is samengesteld uit 4 atomen koolstof, 10 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof per molecuul
H io 0). Men onderscheidt twee primaire, een
secundaire on een tertiaire butylalcoholen.
't Meest bekend is daarvan d. primaire butylalcohol, die door gisting wordt verkregen.
Daze is een kleurlooze vloeistof met een
kookpunt v. 108° C. on wordt verkregen uit
d. foeselolie v. d. brandewijn, die uit beetwortelmelasse bereid wordt. Doze stof is belangrijk, omdat uit d. gistings-butylalcohol
op versch. wijzen butylaethers worden vervaardigd, die zeer welriekend zijn en tot parfumerieen worden aange wend.
Butyrum antimonii, Zie spiesglansboter.
Buurmalsen is een gemeente in Gelderland, die 1800 inw. heeft on ook 't dorp Tricht
omvat. 't Dorp Buurmalsen ligt 11 K. M. t.
Z. 0. v. Kuilenburg.
Buurt (Fr. Izameale, quartier, Hd.
Stadtviertd, Eng. hamlet, ward) is Of een verzameling huizen, die kleiner is dan een dorp
en grooter dan een gehucht, Of een stadswijk,
administratief deel v. een stad. Zoo is bijv.
Amsterdam ten behoove der administratie in
50 buurten verdeeld. Uit deze indeeling ontstaan dan weder versch. instellingen, als:
buurtsecretariaat, buurtcomites, buurtvereenigingen e. d. g.
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Buxhowden (FRIEDR. wax. graaf v.), geb.
13 Sept. 1750 op 't kasteel Magnusdal op 't
Deens. eil. Mo811, kwam reeds jong op d.
kadettenschool te s. Petersburg en streed op
19-jarigen leeftijd te Bender tegen d. Turken
met zooveel dapperheid, dat hij tot officier
bevorderd werd. Hij klom onder vorst ORLOW
snel op, werd vleugel-adjudant v. keizerin
CATHARINA II en bracht in d. oorlog tegen d.
Zweden in 1790 dezen een reeks v. nederlagen
toe, waardoor hij d. Russ. vloot redde, die
verloren scheen. Catharina bevorderde hem
hiervoor tot luit.-generaal en schonk hem
rijke domeingoederen. Bij d. oorlog in Polen
gedroeg hij zich gematigd, mmschlievend en
onbaatzuchtig, zoodat 't een verstandige keus
was v. Catharina II hem 't commando te
Warschau en 't bestuur over geheel Polen op
te dragen. Onder d. achterdochtigen keizer
PAUL werd hij belasterd en verbannen, maar
keizer ALEXANDER I herstelde hem in zijn eer
en benoemde hem tot militair gouverneur der
Oostzee-provincien. In d. oorlogen tegen d.
Napoleontische legers voerde hij groote legerkorpsen aan en stond hij op 't laatst a. 't
hoofd v. 50 000 uitgelezen soldaten. Zijn laatste wapenfeit was d. verovering v. Finland
in 1808. Toen was hij door uitputting gedwongen 't commando neder te leggen en in een
badplaats genezing te zoeken. •Hij overl. 23
Aug. 1811 op zijn kasteel Lohde in Esthland.
Buxton (THOM. FOWELL), geb. 1 Apr. 1786
in Essex, schoonbroeder v. d. beroemde verbeteraarster v. 't lot der gevangenen en
armen, ELIZABETH FRIJ, voelde zich door haar
opgewekt om voor d. ongelukkigen en inzonderheid voor d. negerslaven in d. bres to
springen. Hij stichtte een vereeniging tot
lotsverbetering v. d. wevers in Spitelfields
en schreef een „Exquiry whether crime and
misery are produced by our system of prisondiscipline" (1818). Hij werd nog in 'tzelfde
jaar lid v. 't Parlement en was daar spoedig
d. leider der beweging tot stuiting v. d. slavenhandel en vrijmaking der negerslaven. In
1823 dreef hij d. Parlements-acte door, waarbij
d. slavernij in strijd met 't christendom en d.
constitutie werd verklaard. In 1839 schreef hij
merkwaardig boek The African slavetrade",
-waarin hij aantoonde, dat d. slavenhandel
niet uit te roeien is enkel door d. zee en d.
Afrik. kusten te bewaken, maar dat men
beschavend d. binnenlanden moest ingaan.
Hij redigeerde om dit denkbeeld te verwezenlijken The African coloniser" en overl.
19 Febr. 1845 te Northrepps.
Buxtorf of Bockstrup is d. naam v.
eenige geleerden in d. Hebreeuwsche letterkunde. JOHANN B., geb. 25 Dec. 1561 to Kamen
in Westfalen, bereisde na volbrachte studi8n
Duitschland en Zwitserland en wend te Basel
hoogl. in d. Hebreeuwsche taal. Na dien post
38 jaar met room bekleed to hebben, stierf hij
in 1629 a. d. pest. Zijn werken steunden hoofdzakelijk op d. schriften der Rabbijnen, waarin
hij .zeer bedreven was, 'tgeen blijkt uit zijn
„Biblia hebraica rabinica" (4 dln, 1618) en
„Tiberias seu commentarius Massorethicus"
(1620). Ook gaf hij een „Lexicon Hebr. et
Chaldaicum" (1607) uit. — Zijn zoon JOHANN B.,
13 Aug. 1599 to Basel geb., bezocht in zijn
jeugd d. voornaamste steden v. Holland,
Frankrijk en Duitschland, waar d. Hebreeuwsche letterkunde 't meest beoefend werd, beklom vervolgens d. leerstoel zijns vaders te
Basel en stierf daar in 1664. Hij schreef
versch. Hebr. werken. — d. Zoon v. dezen,
JOHANN JAKOB B., te Basel geb. en daar overl.
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in 1701, volgde zijn vader op als hoogl. in d.
Hebreeuwsche taal en heeft versch. belangrijke handschriften nagelaten. Nog twee neven
volgden dezen op als hoogl. in 't Hebreeuwsch
te Basel.
Buys (WILLEM), geb. in 1661, was v. 1693
t. '96 pensionaris v. Amsterdam. Hij ontwikkelde in die betrekking groote staatk. bekwaamheid in d. onderhandelingen met Engeland in d. toen gemeenschappelijk gevoerden
oorlog tegen Frankrijk. Na d. dood v. Willem III werd hij door d. Algem. Staten afgevaardigd om met Friesland to onderhandelen
over d. bevordering v. prins Joan Willem
Friso. In 1705 ging hij als gezant n. Engeland,
om 't gemeenschappelijk optreden in d. Spaanschen successie-oorlog to bevorderen, maar
daar ontdekte hij na d. vervanging v. MARLBOROUGH
door ORMOND d. geheimen toeleg
om tot een afzonderlijken vrede tuss. Engeland en Frankrijk to geraken. Hij boodschapte
dit a. d. Staten, maar zijn positie a. 't Britsche hof werd nu moeilijk en hij werd teruggeroepen, waarna hij deel had a. d. onderhandelingen bij d. vrede to Utrecht (1713). Nog
menigmaal werd hij tot binnen- en buitenlandsche zendingen gebruikt. In 1726 werd
hij le secretaris der Staten v. Holland en in
1746 nam hij tijdelijk 't ambt v. raadpensionaris waar. Hij behoorde tot d. tegenstanders
v. 't stadhouderschap, maar trachtte langs
minnelijken wog d. bevordering v. Willem
Karel Hendrik Friso tegen to houden. Hij
overl. 10 Febr. 1749.
Buys (JAcowJs), in 1721 to Amsterdam
geb. on in 1801 overl., was leerling v. C. Pronk
en v. C. Troost; hij schilderde portretten on
basreliefs, behangsels in d. stijl v. J. de Wit,
soms ook historiestukken. Hij is echter moor
bekend door d. teekeningen, die hij voor Koks
„Vaderl. Woordenb.", Stuarts „Rom. Gesch."
on Gellerts „Fabelen" vervaardigde, waarnaar
Houbraken, Vinkeles, Portman en Claessens
graveerden. In d. verzameling v. C. Ploos v.
Amstel kwamen versch. zijner teekeningen
voor, waaronder kopieen naar schilderijen v.
Ostade, Dou, A. v. d. Velde, Metzu, P. de
Hooghe on Potter en een kapitale samenstelling, a. d. gewtjde geschiedenis ontleend, behoorden, welke bij d. verkoop f 40 a, f 100 't
stuk opbrachten, een kopie naar „'t oude stadhuis to Amsterdam" v. Saenredam gold f 112.
Hij was directeur der Amsterd. Teeken-academie en heeft ook geetst en prentteekeningen vervaardigd. Zijn zoon en leerling CORNELIS B., to Amsterdam in 1745 geb. en in
1826 overl., was medebestuurder der stadsTeeken-Academie en lid v. d. raad v. bestuur
der Kon. Acad. v. Beeldende Kunsten to
Amsterdam. Hij was een knndig onderwijzer
en ervaren in 't teekenen v. landschappen on
stadsgezichten naar d. natuur en naar yendienstelijke schilderijen.
Buys (Jox.), geb. 21 Juni 1734, werd makelaar to Amsterdam, maar had zich bijzonder
toegelegd op wis- on natuurkunde on stelde
hoog belang in 't volksonderwijs. Met c. WERTZ
hervortude hij d. stadsarmenscholen to Amsterdam, hij werd lector in d. natuurkunde
bij d. maats. Felix Meritis en was versch.
jaren hoofdbestuurder der maats. tot Nut v.
't Algemeen. Zijn „Natuurk. schoolbook" (2
stn, 1798), door d. M. t. N. v. 't Alg. bekroond,
heeft veel bijgedragen tot d. verbroid. v. doze
wetenschap onder 't yolk. Hij overl. op zijn
buitenverblijf bij Maarsen, 23 Aug. 1838.
Buys (JOH. THEOD.), geb. 26 Jan. 1828 to
Amsterdam, studeerde in d. rechten, werd in
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1862 hoogl. in d. staatswetenschap a. 't Athenaeum zijner geboortestad en daarna in d.
rechten a. d. universiteit to Leiden. Van 1862
t. '64 redigeerde hij d. „Wetenschappeltjke
bladen" en sedert 1865 is hij mede-redacteur
v. d. „Gids". Inzonderheid door zijn scherpzinnige, d. toestanden v. 't oogenblik ontledonde en door helderen betoogtrant uitmuntende artikelen in dit tijdschrift en brochuren
heeft hij grooten invloed uitgeoefend op d.
gang der staatk. gebeurtenissen in ons land
en kan hij beschouwd worden als een der
machtigste leiders v. d. vrijzinnige partij in
Nederland. Behalve 't genoemde schreef hij:
„d. Nederl. Staatsschuld sedert 1814" (1857);
„'t Wezen v. d. constitutioneelen regeeringsvorm" (1862) en „d. Grondwet. Toelichting en
Kritiek" (2 dln, 1882—'86), waaraan in 1888
een 3e dl werd toegevoegd, getiteld: „d. Grondwet. Toelichting on Kritiek v. d. wijzigingen
in 1887".
(CHRISTOPHORUS HENR. DIDER.).

geb. 10 Oct. 1817 to Kloetingen op Z.-Beveland,
studeerde to Utrecht in d. oude letteren onder
VAN HEUSDE en SCHRoDER, maar wendde zich
meer en meer tot d. wis- on natuurk. studien
onder MULDER on VAN REES en voelde zich
toen reeds in 't bijzonder aangetrokken tot
meteorologische waarnetningen. Nadat hij in
1846 een „Repertorium corporum chemicorum"
voltooid had, werd hij 1847 hoogl. in d. wisen natuurkunde a. d. Utrechtsche hoogeschool,
welk ambt hij tot 1888 bekleedde; zijn later
daaraantoegevoegden werkkring v. directeur
v. 't Kon. Nederl. Meteorol. instituut vervulde
hij tot zijn dood, die op 3 Febr. 1890 ten gevolge v. bronchitis voorviel. In d. wiskunde
verwierf hij een Europeeschen room en voor
d. meteorologie was hij een wereldhervormer.
Als meteoroloog zal zijn naam onvergeteltjk blijven, omdat hij die wetenschap, die hij
bij zijn optreden nog in hare kindsheid vond,
op een belangrijke hoogte heeft gebracht.
BUYS BALLOT bereidde d. weg voor een
nieuwe richting in d. meteorologische wetenschap. Door eenheid in d. wijze v. onderzoek
en door dagelijks ontvangen synoptische
weerberichten uit alle deelen der aarde tracht
deze richting d. wetten der weersverandering
to vinden en uit deze gegevens 't weder to
voorspellen. Hij was d. eerste, die een practische toepassing v. d. stormsignalen aanbeVal; in 1860 voerde hij een stelsel v. stormsignalen in, dat later in Engeland werd nagevolgd.
d. Wet der stormen, d. dusgen. wet v.
BUYS BALLOT, heeft d. geleerde v. toepassing
gevonden op alle winden, ten gevolge v.
zijn onderzoek omtrent d. loop der depressies.
Eindelijk zij nog herinnerd zijn aeroklinoskoop, een werktuig, dat dient om op schepen
te ervaren, uit welke luchtstreek storm of
hevige wind to verwachten is.
Van zijn schriften dienen nog vermeld:
„Schets eener Physiologie v. 't onbewerktuigde rijk der natuur" (1849); „Gronden en
beginselen der meetkunde" (3e dr. 1858); „Gronden eener plaatsbepaling op d. aard- en hemelbol" (1848); „Regelen voor te wachten weersveranderingen" (1860) en „Suggestions on an
uniform system of meteorol. observations"
(1872) met een „Sequel on the suggestions"
(1873). Van 1848 tot kort voor zijn dood redigeerde hij d. „Meteorol. jaarboeken".
Buyskes (PIETER LUITKESZ.), een aanzienI ijk burger v. Enkhuizen, trachtte reeds in 1570
doze stad v. Alva's dwingelandij te bevrtjden
cal stond in verstandhouding met SONOY.

Toen in April 1572 d. tijding verbreid werd,
dat d. Briel in handen der Watergeuzen was,
offerde hij zijn vermogen op om yolk in d.
wapenen to brengen tot bevrijding v. Enkhuizen. 't Gelukte; daar werd d. Prinsenvlag 't
eerst uitgestoken en Willem I als redder des
vaderlands ingehaald. d. Prins benoemde hem
tot burgemeester der stad on Maurits stelde
hem in 1587 aan tot admiraal v. 't Vlie. Hij
bewees in dat ambt goede diensten en overl.
in 1606.
Buyskes (ARNOLD ADRIAAN), geb. 21 Jan.
1771 to Enkhuizen, koos d. zeedienst, werd
adelborst, in 1788 luitenant en in 1796 kapitein, belast met 't vervaardigen der kaarten
v. d. zeegaten en havens der Republiek en
in 1799 met 't bevel over d. Bataafsche vloot
op d. Zuiderzee. In 1802 voerde hij 't fregat
„Eendracht" n. O.-Indic; hij klom na zijn
terugkomst steeds in rang, zoodat hij adjudant v. VERHUELL, aide-de-camp v. koning
LODEWIJK NAPOLEON en schout-bij-nacht werd,
wend in 1807 n. 0.-India gezonden, om er d.
betrekking v. gouv.-generaal te aanvaarden,
in geval DAENDELS niet aangekomen was,
doch vond dezen in functie en voerde nu
't opperbevel in d. 0.-Ind. wateren. Hij deed
een aantal oorlogsvaartuigen bouwen tot bescherming der kustvaart en ter uitroeiing v.
zeeroovers, maar kreeg verschil met
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en keerde in 1809 a. boord v. een kleinen
schoener n. 't Vaderland terug, maar op 10
Febr. 1810 werd dit vaartuig in d. Atlant.
oceaan door een Eng. oorlogsbrik aangevallen,
wend zwaar gewond en d. schoener
moest zich overgeven. Na d. herstelling onzer
onaf hankelijkheid werd BUYSKES met nog twee
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commissarissen belast, d. 0.-Ind. bezittingen
v. 't Britsch bestuur over to nemen. Hij
dempte daar in 1817 een gevaarlijken opstand
in d. Molukken on keerde in 1819 onder veel
wederwaardigheden naar 't Vaderland terug.
Allerlei eerbewijzen vielen hem ten deel. Hij
overl. op zijn buitenverblijf bij Loosduinen
23 Jan. 1838.
Buyster (PHILIP), in 1595 to Antwerpen
geb., was leerling v. G. V. PAPENHOVEN en
hield zich gedurende 't grootste deel zijns
levens to Parijs op, waar hij tot lid der
Academie benoemd werd on 15 Mrt 1688 overl.
Hij onderscheidde zich als beeldhouwer door
't vervaardigen v. 't marmeren praalgraf v. d.
kardinaal de Rochefaucoult in d. kerk der
abdij s. Genevieve en door 't beitelen v. twee
bustes, in 't „HOpital des incurables" geplaatst.
In d. tuin v. 't Palais-Royal vervaardigde hij
een Bacchante en een groep v. twee Saters,
to Versailles een beeld v. Neptunus, v. Ceres
en v. Bacchus. Twee groepen in 't Park to
Versailles zijn v. hem. Hij was eenigszins
manierlijk on niet eenvoudig genoeg in d.
draperieen.
Buzancy is een dorp in d. Ardennen,
waar op 27 Aug. 1870 't 3e regiment Saksische
ruiterij 't 12e regiment Fransche jagers to
paard bijna geheel vernietigde. Dit bloedig
gevecht stond in verband met d. operatie om
't Fransche leger v. d. Belgische grens of to
snijden en to omsingelen. Vijf dagen daarna
was keizer Napoleon III to Sedan ingesloten
on zijn lot beslist.
Buzot (FRANC. LEON. NIC.), geb. in 1760 to
Evreux, was bij 't uitbarsten der Omwenteling
advocaat, werd afgevaardigde naar d. Constituante on vice-president der rechtbank to
Parijs. Hij voegde zich bij d. Girondijnen en
word in hun val medegesleept. Niettegenstaande hij voor d. dood v. Lodewijk XVI en
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der gegrepen emigranten gestemd had, kwam
een klacht tegen hem in. Hij vluchtte in Mei
1793 naar Bretagne en daar werd later zijn
lijk met dat v. PETHION, half door wolven
verslonden, gevonden.
Bwool of Bool is een kleine staat, onder
bestuur v. een radja op 't noordelijkst schiereil.
v. Celebes, a. d. oostkust, in d. residentie
Menado. Er zijn 8000 be w., meest Boegineezen.
d. Rivier Bwool, die er door vloeit, is vrij
aanzienlijk, d. grond is vruchtbaar, er groeit
kostbaar bout en er wordt goud gevonden
in bijna zuiveren staat, maar d. kust is
gevaarlijk en voor groote schepen niet te
genaken.
Byblus, 't Hebr. Gebal, heette een stad
in PheniciO, tuss. Berytus en Tripolis. Er was
een vermaarde tempel a. Venus gewijd. Met
d. val v. Tyrus k wain ook Byblus onder
Perzische, vervolgens onder Macedonische en
daarna onder Romeinsche heerschappij. In d.
Kruistochten word zij meermalen veroverd,
't laatst in 1187 door d. Genueezen, maar
eindelijk kwam d. zeer verarmde stad onder
Turksche heerschappij. Onder d. naam Dsjebel
is Byblus thans eon zetel der Drusen.
Bye (PIETER JAKOB DE), geb. 11 Dec. 1766
to 's Gravenhage uit een oud Delftsch geslacht, dat reeds sedert 't begin der 16e eeuw
invloedrijke magistraatspersonen en staatslieden had opgeleverd, studeerde to Leiden
in d. rechten en in d. wijsbegeerte, vervulde
daarna versch. rechterlijke betrekkingen en
werd in 1804 raadsheer in 't Hof v. Utrecht.
Koning Lodewijk droeg hem d. herziening der
financie-wetten v. zijn rijk op en bij d. inlijving v. ons land in 't Fransche keizerrijk
werd hij lid v. 't Hooge Hof v. Cassatie to
Parijs. Gedurende een verlofreis naar 't Vaderland was hij getuige v. d. willekeur der
Fransche prefecten on v. d. wederrechtelijke
indienststelling der gardes d'honneur. Hij list
zich daarover afkeurend uit en werd deswege
aangeklaagd en to Parijs ter verantwoording
geroepen. Hij verdedigde zich met tact en
vrijmoedigheid, zoodat hij glansrijk gerechtvaardigd werd. Aan hem was 't to danken,
dat d. Hoogeschool to Utrecht niet opgeheven
werd. Bij d. naderenden val v. 't Keizerrijk
nam hij zijn ontslag en kwam hij in 1814 in
't Vaderland. Daar werd hij aangesteld tot
lid der commissie voor 't berainen der Staatsbegrootingen on in 1822 tot referendaris bij
't financiewezen. In 1826 werd hij lid v. d.
Raad v. State en hij overl. 19 Dec. 1836.
Bylandt (LODEWIJK, graaf v.), geb. in 1718,
stamde uit een oud, aanzienlijk Geldersch
geslacht, dat reeds veel verdienstelijke krijgsoversten en staatslieden had opgeleverd, o. a.
ADRIAAN V. B., d. made-onderteekenaar v. 't
Verbond der Edelen on trouwen medestander
v. prins Willem I. LODEWIJK V. B. trad in d.
zeedienst en was reeds in 1747 kapitein. In
1776 tuchtigde hij d. zeeroovers to Tetuan op
d. kust v. Marokko en in 1777 geleidde hij
als schout-bij nacht een convooi naar W.-Indie.
Hier moest hij voor d. overmacht v. commodore FIELDING bezwijken en zich overgeven.
Na zijn invrijheidstelling werd hij voor d.
krijgsraad gebracht, maar geheel gerechtvaardigd; hij werd hierop a. 't hoofd v. vijf oorlogsschepen uitgezonden, om d. koopvaarders
tot Lissabon to geleiden, volbracht zijn taak
en kwam behouden te Tessel binnen, ofschoon
d. Engelschen in d. Noordzee kruisten, want
d. oorlog v. 1781 was reeds uitgebroken. Tot
vice-admiraal bevorderd, trachtte hij met 33
oorlogsschepen d. koopvaarders, die uit Oost
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1 lig binnen to brengen, 'tgeen hem gedeeltelijk
gelukte. Inmiddels waren tien schepen uitgerust, die a. d. Fransche vloot to Brest toegevoegd zouden worden om met deze gezamenlijk d. Engelschen aan to tasten, en nu
werd (1782) BYLANDT met 't opperbevel belast.
't Bleak hem echter, dat d. tien schepen
daartoe door onzeewaardigheid en gebrekkige
toerusting niet bruikbaar waren, en hij legde
daarvan een door alle officieren onderteekende verklaring over. Dit werd hem door d.
Patriotsche partij zeer kwalijk genomen, deze
beschuldigde hem v. Engelschgezindheid en
wilds hem voor d. Krijgsraad gebracht hebben. d. Vrede met Engeland maakte d. nitzending der schepen onnoodig en na 1787
word BYLANDT tot luit.-admiraal bevorderd.
Hij overl. 28 Dec. 1793. Er bestaat v. hem een
zeevaartkundig werk, getiteld „Zeetaktiek of
grondregelen der krijgskunde ter zee" (2 dln,
1767).
Bylandt (WILL. FRED. v.), geb. 5 Juni 1771,
trad in d. krijgsdienst en streed als kapitein
bij d. Holl. garde in 1792 en '93 in d. Zuidel.
Nederl. tegen d. Franschen. Toen prins Willem V in 1795 uitweek, nam BYLANDT dienst
in 't korps v. HOMPESCH, hij ging daarmede n.
West-Indie, onderscheidde zich daar on werd
gouverneur v. Antigua. Na 't herstel onzer
onafhankeltjkheid in 1813 trad hij als luit.kolonel in dienst bij 't Nederl. lager on hij
streed als generaal-majoor op 18 Juni 1815 bij
Waterloo, waar hij gewond werd. Hij werd
commandant in d. prov. Zuid-Brabant en
zetelde to Brussel, toen daar in Aug. 1830 d.
opstand uitbrak. Zijn werkeloosheid on aftocht
uit Brussel werden in N.-Nederland stark afgekeurd en hij word op non-activiteit gesteld,
Hij verdedigde zich in een „Verhaal v. 't oproer to Brussel" en in een tweede verweerschrift en overl. 25 Oct. 1855 to Prinsenhage.
Byleveld (CORN. GERRIT), geb. 18 Sept.
1765 to Vere, werd in 1795 door Zeeland n.
d. Algem. Staten afgevaardigd. Hij werd spoedig pensionaris v. Vere en had als volksrepresentant aandeel a. d. heftige besluiten en
handelingen v. 't eerste omwentelingstijdperk.
Hij was lid v. 't departement v. FinanciOn,
toen hij in 1798 met 't toenmalig bewind govangen genomen werd. Hij werd wel kort
daarna ontslagen, maar bleef buiten 't bewind
tot 1805, toen hij onder Schimmelpenninck
wader in staatsdienst trad en opklom, zoodat
hij in 1810 maire (sedert 1814 burgemeester)
v. Middelburg werd. In 1815 werd hij lid v.
d. Tweeds, in 1835 v. d. Eerste Kamer der
Staten-generaal on hij overl. 2 Juni 1849.
Bynaeus (ANTONIE), geb. 6 Aug. 1654 to
Utrecht, overl. to Deventer 29 Aug. 1698, studeerde in d. Gr., Lat. en Hebr. taal en in d. godgeleerdheid onder Graevius, Leusden en Frans
Burman, werd in 1680 tot predikant to Piershil,
bij Dordrecht, beroepen, bekleedde vervolgens
versch. standplaatsen on werd in 1694 tot
hoogl. in d. godgeleerdheid on Oostersche
talen to Deventer aangesteld. Hij schreef „De
gekruiste Christus", veel malen herdrukt en
later door Bynaeus zelf in 't Latijn vert.;
„De calceis Hebraeorum" en eenige kanselredenen.
Byng (GEORGE), admiraal, geb. in 't graafschap Kent in 1663, overl. in Jan. 1730, was
v. zijn vroegste jeugd of in d. zeedienst. Hij
deed in 1684 als luitenant een refs naar
0.-IndiO, diende in 1688 op d. vloot, die bestemd was om d. landing v. d. Prins v. Oranje
to beletten; maar hij sloot zich bij dezen
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aan, werd tot kapitein bevorderd en diende
onder Rooke en Russel in 't Kanaal en d.
Middell. zee. In 1703 werd hij als schout-bijnacht met vijf schepen naar Algiers gezonden
om daar met d. Dei d. vrede te hernieuwen.
Hij diende in d. Spaanschen successieoorlog
in d. Middell. zee, waar hij zich bij herhaling
onderscheiddei koningin Anna benoemde hem
in 1706 tot vice-admiraal en in 1708 tot admiraal v. d. blauwe vlag. Onder George I werd
BYNG, in 1717, met een vloot naar d. Baltische zee gezonden, om met d. Denen koning
Karel XII v. Zweden in 't oog te houden. In
1718 werd hem opgedragen Sicilia tegen d.
Spanjaarden te verdedigen. Hij bleef daar tot
1720, werd na zijn terugkomst tot d. hoogste
waardigheden verheven en door George II a.
't hoofd der admiraliteit geplaatst.
Byng (JoHN), vierde zoon v. d. vorigen,
trad vroeg bij 't zee wezen in dienst en maakte
daarbij snelle vorderingen, zoodat hij op
middelbaren leeftijd reeds d. waardigheid v.
admiraal bekleedde. In 1756 werd hem opgedragen met een eskader v. 10 linieschepen,
dat met nog 3 linieschepen en 5 fregatten
versterkt zou worden, naar d. Middell. zee to
gaan, om een wakend oog to houden op d.
verrichtingen der Franschen in die wateren.
Voor Gibraltar ten anker gekomen, verneemt
hij, dat een Fransch eskader, bestaande uit
12 linieschepen, eenige fregatten en transportschepen, waarop 19 000 man waren ingescheept,
op 10 Apr. d. reede v. Hyeres had verlaten,
om een aanslag op 't eiland Minorca to doen,
dat d. ontscheping reeds had plaats gehad
en zij 't fort s. Philippe belagerden. BYNG belegt hierop krijgsraad en beraadslaagt over
d. mogelijkheid troepen in 't fort to brengen.
Dit werd verklaard zoo vele zwarigheden to
hebben, dat men niet op een goeden uitslag
kon hopen, en dus besloten d. troepen ter verdediging v. Gibraltar to bezigen, dat gevaar
liep. Op 4 Mei schreef BYNG a. zijn regeering;
hij schetste d. moeilijkheid zijner positie, d.
to late onderneming en d. slechten staat zijner
schepen. Niettemin zeilde hij 8 Mei naar Minorca, waar, toen hij er 19 Mei aankwam, d.
Engelsche vlag nog op 't fort s. Philippe woei,
dat door d. Franschen hevig beschoten werd.
Hij zond drie fregatten af, die een poging
moesten doen om gemeenschap met 't fort
te krijgen en generaal Blakeney, die in 't fort
bevel voerde, v. d. nabij zijnde pulp kennis
te geven. BYNG moest ze echter terugroepen,
wijl 't Fransche eskader onder d. markies de
la Gallissonniere kwam opdagen. Na een gevecht, dat ruim drie uur duurde. waren d.
Engelschen genoodzaakt af to houden naar
Gibraltar en 't fort s. Philippe moest zich a.
d. Franschen overgeven. In Engeland word
BYNG in staat v. beschuldiging gesteld. d.
Krijgsraad verwees hem tot d. doodstraf met d.
kogel, die op 14 Mrt 1757 ten uitvoer werd
gelegd. Er bestaat v. hem een „Testament
Politique", dat in 1759 to Parijs is uitgegeven.
Bynkershoek (CORNELIS v.) werd 19 Mei
1673 te Middelburg geb.• zijn vader was zeilmaker. Hij studeerde to Franeker onder Schelkens en C. v. Eck in d. rechten. In 1694 word
hij daar tot doctor in d. rechten gepromoveerd
on zette hij zich to 's Gravenhage als advocaat neder, waar hij spoedig een uitgebreide
praktijk verkreeg. In 1703 werd hij lid en in
1724 president v. 't Hof v. Holland, welke
waardigheid hij bekleed heeft tot zijn dood
(16 Apr. 1743). Zijn rechtsgeleerde schriften,
meer dan eens herdrukt, beslaan twee deelen
in folio (Geneve, 1761; Leiden, 1766); een vol-
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ledige optelling zijner werken vindt men in
F. Jungler's „Beitrage zur juristischen Biographic". Hierin komen voor: zijn „Observatones juris Romani" (libr. IV. Leiden, 1710)
en „De Toro legatorum competenti" (1721). Hij
redigeerde ook d. „Nieuwe Haagsche Mercurius".
13yns (ANNA), geb. in 1494 in 't huis „d. Woivinne" to Antwerpen, werd schoolhouderes
en ontwikkelde een voor dien tijd opmerkelijk
krachtig en schoon dichtvermogen, zoodat zij
met Marnix v. s. Aldegonde is gelijk to stellen, ofschoon haar poezie een gansch anderen
geest ademde en zij een hevige tegenstandster der Kerkhervorming was. Zij is hoogbejaard geworden; in een acte v. 26 Nov. 1573,
waarbij zij haar vermogen a. d. echtelieden
A. Stollaert en A. Boots versprak, verklaarde
zij alnoch onghehullict ends out omtrent
LXXX jaar" to wezen. Zij heeft eon groot
aantal gedichten geschreven, zuiver en gespierd v. taal en stijl, ongekunsteld en kwistig v. rijm, met een levendige verbeelding on
vaak treffende natuurbeschouwing. Haar
spotdicht tegen Luther, een sarnenstel v. ironische lofspraken, waarvan ieder couplet eindigt met d. woorden „'t Is al zoo waar als
dat d. stok d. hond heeft gebeten", is in zijn
soort een meesterstuk on uit diezelfde scherpe
pen vloeide d. liefelijke natuurbeschouwing,
waarvan 't refrain is: „Hoe schoon most Hij
zijn, die 't al heeft geschapen!" Hare dichtbundels hebben naar d. geest v. haar tijd
lange on aanprijzende t_tels, eenige biervan
luiden verkort: „Dit is een schoon en zuiverlijk boeksken inhoudende veel konstige refereinen"; „Tweed° boek vol refereinen"; „Een
zeer schoon en zuiver boek, verklarende d.
mogendheid Gods" en „d. Geestelijke nachtegaal".
Byrgius (JusTus), eigenlijk JOOST
word 28 Febr. 1552 to Lichtenstein in 't Zwits.
kanton s. Gallen geb. en overl. in 1633 to
Weenen. Hij nam v. 1590 t. '97 to Kassel d.
loop der planeten waar, vervaardigde daar
sterrekundige werktuigen en berekende eon
sinustafel voor hoeken v. 0° tot 90°, opklimmende met 2 '. Men vermeldt, dat hij reeds vOOr
Neper een denkbeeld v. logarithmen had en
dat hij nog voor Huygens een slinger voor
zijn sterrekundig uurwerk had bedacht.
was d. uitvinder v. d. proportionaal-passer en
stierf als mechanicus v. d. keizer Rudolf II.
Byron (JoRN) stamde uit een oud Normandisch geslacht, dat in d. tijd der godsdienstoorlogen zich in Engeland gevestigd
had op Newstead-A bbey bij Nottingham, en
werd op 8 Nov. 1723 geb. Hij trad in d. zeedienst en nam deel a. d. reis om d. aarde
door ANSON. 't Schip verging in Mei 1741 op
d. oostkust v. Patagonia en BYRON geraakte
in Spaansche krijgsgevangenschap op 't ail.
Chiloe. 't Gelukte hem in 1745 langs kaap
Hoorn n. Europa to komen; en hij beschreef
zijn lotgevallen op dezen tocht in „Narrative of
J. Byron; account of the distresses, suffered
by himself" (1748). Daarna streed hij in d.
zevenjarigen oorlog (1756—'63) tegen Frankrijk,
deed hij v. 1764—'66 een ontdekkingsreis in d.
Stills Zuidzee en voerde hij 't bevel over een
eskader der vloot, die in 1779 tegen d. opgestall° N.-Amer. kolonien gezonden werd. Hij
Teed daar op 16 Juli 1779 een nederlaag en
oven. in 1786 in Engeland.
Byron (GEORGE NOEL GORDON, lord) werd
22 Jan. 1788 to Dover geb., ging als kind met
zijn moeder naar Aberdeen in Schotland,
werd door zijn voogd, d. graaf Carlisle, eerst
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naar d. school v. Havrow en op zijn 16e jaar
naar d. universiteit te Cambridge gezonden,
waar hij zich meer met d. poezie dan met
d. studie bezig hield. Gedurende zijn studententijd schreef hij versch. gedichten, die hij
later rangschikte en onder d. titel „Hours
of Idleness" in 't licht gaf (Newark, 1807);
deze gedichten werden in d. „Edinburgh Review' door lord Brougham scherp gecritiseerd, waartegen Byron zijn beroemde satire
,,English Bards and Scotch Reviewers" schreef.
Nauwelijks was Byron meerderjarig, of hij
nam plaats in 't Hoogerhuis; hij hield er
slechts een weinigbeteekenende redevoering.
Met zijn vriend J. Cam Hobhouse aanvaardde
hij een refs door Portugal en Spanje naar
Griekenland en hij k wam 10 Mei 1810 met 't
fregat v. kapitein Bathurst in d. Dardanellen
aan. BYRON heinieuwde toen Leanders kunststuk: 't overzwemmen v. d. Hellespont. Na
drie jaar keerde hij in Engeland terug en gaf
hij 't eerste deel v. „Childe-Harold" in 't licht,
dat met geestdrift ontvangen werd. Spoedig
daarop liet hij vo]gen: The Giaour"; The
Bride of Abydos"; The Corsair"; „Lara";
,,Parisina", The Siege of Corinth" en zijn
beroemde „Ode a. Bonaparte". Kort na d. uitgave v. The Corsair" huwde BYRON, in 1815,
met Anna Isabella Milbanke, erfdochter v. 't
geslacht Wenworth; hij verwekte bij haar
een dochter, Ada, doch een niet recht bekende
oorzaak verstoorde d. echtelijken vrede, zoodat een scheiding volgde en d. dichter zich
weder uit 't vaderland verwijderde, om er
niet weder terug te keeren. Hij bezocht 't
slagveld to Waterloo en trok, met de „Nouvelle Heloise" in de hand, met verrukking d.
plaatsen door, die door J. J. Rousseau nierkwaardig geworden waren. Op dozen tocht
leerde hij mevr. Stael-Holstein kennen en
zond hij 't tweede deel v. „Childe-Harold"
naar Londen. Vervolgens begaf hij zich naar
Italie waar hij bij Venetie een eenzame door
bosschen omringde abdij bewoonde en zijn
ttjd tuss. paardrijden en watertochtjes verdecide, waarbij hij d. schippers de liederen
-v. Tasso en Ariosto liet zingen. In dozen tijd
waren d. Grieken tegen d. Turken opgestaan.
BYRON verkocht nu zijn erfgoed om hun wapenen on ammunitie to verschaffen en streed
In hunne gelederen, maar 't gelukte hem niet,
eendracht onder d. legerhoofden of tucht onder
d. krijgslieden te brengen. Hij schonk 12 000
p. st., bijna zijn geheel vermogen, a. 't bedreigde
Missolonghi, onderhield een korps v. 500 Soelioten en was gereed hiermede een aanval op
Lepanto to ondernemen, toen hij in Febr. 1824
door een aanval v. epilepsie getroffen word
en 19 Apr. 1824 te Missolonghi in een zinkingkoorts overl. d. Grieken beschouwden zijn
flood als een volksramp en droegen 21 dagen
roues over hem. Zijn lijk werd naar Engeland
gebracht en, teen 't een plaats in d. Westminster-Abbey word ontzegd, in d. dorpskerk te
Hucknal bij Newstead-Abbey begraven.
BYRON heeft Buffons grondstelling gerechtvaardigd: „d. stijl is d. mensch". Gedurig
door hartstochten geslingerd, spiegelt zijn geheele leven, vol mismoedigheid en verheffing,
-vol smart en vreugde, zich in zijn werken
af; a. zijn diepgaande zwartgalligheid, a. d.
duistere kracht, die a. zijn beelden leven
geeft, a. d. bijtende ironie, waarmede hij zich
uitdrukt, herkent men d. dichter, die lange
en gevaarlijke reizen ondernomen heeft om
't ongeluk to ontvlieden en door 't verdriet
.als door een bitteren vijand vervolgd wordt.
.d. Andalusische lustoorden, d. kusten v. d.
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Peloponnesus, d. Alpen, d. Apennijnen, d.
lagunen v. Veneti6 zag hij alle door een
rouwfloers. Hij vond er een vermaak in, hevige
hartstochten to schetsen, d. onrechtvaardigheid v. d. fortuin to wraken en to zuchten
over d. slagen v. 't noodlot. Na Byrons tweede
vertrek uit Engeland verschenen v. hem behalve d. genoemde laatste zangen v. „ChildeHarold": The Prisoner of Chillon"; „Manfred"; „Beppo"; „Mazeppa"; ,Don Juan";
„Marino Faliero"; „Sardanapai"; The two
Foscari", „Kain"; „Heaven and Earth"; „Werner"; The Island" en eenige kleinere gedichten. Al zijn werken zijn gezamenlijk uitgeg.
onder d. titel The works of lord Byron; with
his letters and journals, and his Life, by
Thomas Moore" (14 vol., Londen, J. Murray,
1832). Hoe gretig zijn gedichten gelezen werden, blijkt daaruit, dat 't honorarium, 'twelk
hij er voor ontving, 15 455 p. st. bedroeg. Vele
zijner gedichten zijn in bijna alle Europeesche
talon overgebracht. BEETS, VAN LENNEP en
TEN KATE hebben er eenige van in 't Nederl.
vertaald. Geschriften over BYRON zijn: Salvo
„Lord Byron en Italie et en Greco"; (1825);
Lake The Life of Lord Byron" (1827); Leigh
Hunt „Lord Byron and some of his contemporaries" (1828). d. Werken v. BYRON en tegelijkertijd die v. WALTER SCOTT hebben een
machtigen invloed gehad op d. literatuur v.
't tweede vierendeel der 19e eeuw, zoodat bij
d. beschaafde nation een Byroniaansche en een
Scottiaansche school naar d. voorrang dongen.
In Engeland zelf, waar sedert d. scheiding,
door zijne vrouw aangevraagd, 't karakter v.
BYRON word verfoeid, was d. persoonlijkheid
v. d. Dichter langzamerhand in beter licht
gesteld on weer in eere gekomen, tot in 1868
d. gedenkschriften v. d. gravin GUICCIOLI, met
wie BYRON gedurende zijn tweede verblijf in
Italie vertrouwelijken omgang had, uitgeg.
werden ; Mrs. BEECHER STOWE, d. begaafde
schrijfster v. d. „Negerhut", die vertrouwelijke
mededeelingen v. ANNA ISABELLA MILBANKE
had ontvangen, voelde zich geroepen, niet
alleen d. gunstige voorstelling v. BYRON to
wederspreken, maar ook onthullingen uit 't
intieme leven v. 't ongelukkig echtpaar to doen,
die BYRON in een hoogst ongunstig daglicht
stelden. Een storm v. verontwaardiging stak
in Engeland op v. d. minderheid tegen d. zoo
ontmaskerden Dichter, bij d. meerderheid
tegen d. Amerikaansche schrijfster, die v. laster
beschuldigd on vrij wel overtuigel word. Door
deze oprakeling geraakten al weder d. persoon
v. d. auteur op d. voorgrond on zijn dichtwerken op d. achtergrond.
Byron (HENRY JAMES), zoon v. d. Eng.
consul to Port-au-Prince op Haiti on daar gob.
in 1836, ontving een goede opleiding in Engeland en ontwikkelde grooten aanleg tot 't
schrijven v. klucht- en blijspelen en later tot
't zelf vervullen v. d. komieke rollen daarin.
Reeds zijn eerste stukken werden met bijval
begroet on in klimmende mate werden zijn,
ook inderdaad in gehalte toenemende, werken
d. lievelingsstukken v. 't Engelsch publiek.
Zijn eerste kluchtqpelen waren: „Fra Diavolo";
„Maid and Magpie"; „Babes in the wood";
„Mazeppa travestic" en nog versch. andere;
zijn beste blijspelen: „War to the knive";
An american Lady"; „Old sailors" en inzonderheid Our boys", dat to London duizendmaal vertoond is en op veel buitenl. schouwburgen grooten opgang maakte. Hij schreef
ook d. roman „Paid in full", in 3 dln, en overl.
11 Apr. 1884.
Byrsonima hoot een plantengesl. uit d.
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fam. der Caryophylleen en omvat boomen en
heesters uit tropisch Amerika. d. Belangrijkste
snort is B. spicata, Dec., een boom v. 10 a 12
hoogte in Z.-Amerika, die welriekende
gele bloemen draagt en in d. bast een bittere
stof heeft, waarvan d. werking met die der
kina overeenkomt.
Byssus noemden d. ouden 't katoen, dat in
d. vroegste tijden uit Egypte en ten tijde v.
Herodotos uit Indict werd aangevoerd; zij
verstonden daaronder echter niet een fijn
ltjnwaad, zooals men wel eens beweerd heeft.
Oudere kruidkundigen pasten dezen naam
nog toe op draadachtige wieren en schimmeL
planten, terwijl Fries 't geslacht Byssus nauwkeurig beschreef en begrensde.
Byssus heeten ook d. baarddraden der
plaatkieuwige weekdieren, gelijk die ook voorkomen bij d. mosselen. 't Byssus is een bundel
buigzame haren of draden, die uit d. voet v.
't dier groeit en waarmede 't zich vasthecht
a. rotsen of andere lichamen. Deze draden
zijn lang of kort, grof of fijn, verschillend v.
kleur, maar bij sommige soorten zoo lang,
sterk en glanzig, dat daaruit sierlijke weefsels
worden vervaardigd, 'tgeen in d. tijd der Romeinen op grooter schaal schijnt te zijn gedaan en thans nog in Italie en Z.-Frankrijk
in 't klein geschiedt.
13ystrom (JOFIAN NIKLAS), geb. 18 Dec. 1783
to Philipstad in Zweden, werd voor d. handel
opgeleid, maar gaf later gehoor a. zijn neiging
tot d. beeldhouwkunst, genoot onderricht v.
SERGELL en bracht zulke schoone proeven
voort, dat hij een rijkstoelage ontving om
zich drie jaar in Italie te oefenen. Hij boetseerde er o. a. een dronken bacchante, die te
Parijs in brons gegoten en verveelvoudigd is.
Nog tweemaal reisde hij naar Italie en hij
vervaardigde daar zijn meeste werken, die
meest bevallige, zuiver gevormde figuren zijn,
bijv. „Venus in 't bad gaande"; „d. Slapende
Juno"; „Apollo met d. either"; ,Harmonia,
Amor en Hymen" en „Twee badende jonkvrouwen". Hij heeft echter ook veel standbeelden en voor d. Dom te Linkoping schoone
altaarversierselen vervaardigd. Hij overl. te
Rome 11 Mrt 1848.
Byzantijnsche Kunst
heet d. vorm,
waarin d. beeldende kunst en inzonderheid
d. bouwkunst bewaard bleef en zich ontwikkelde, toen Rome verviel en Konstantijn d.
Groote d. zetel des Rijks naar 't oude Byzantium ('t tegenw. Konstantinopel) a. d. Bosporus overbracht. d. Beeldhouw- en bouwkunst der Grieken en Romeinen bleef er bewaard, maar verkreeg door d. invloed v. 't
Christendom een gewijzigd karakter en een
gansch andere toepassing. Men kan rekenen,
dat d. Byzantijnsche kunst aanvangt onder
keizer JUSTINIANUS in 't midden der 6e eeuw
en bloeide tot 't begin der 13e eeuw. Zij heeft
een overwegenden invloed gehad op d. latere
werken v. Mohammedaansche architectuur.
In d. bouwkunst waren d. gewijzigde basiliek
met een dwarsschip, d. rondboog, d. wig tuss.
boog en kapiteel, en d. koepel, rustende• op
door zuilen gedragen bogen, d. grondvormen
en was d. Sophiakerk (d. Aya Sofia, thans d.
hoofd-moskee te Konstantinopel) haar pronkiuweel. Ook veel Westersche kerken, zooals
d. s. Vitaliskerk te Ravenna, d. s. Marcuskerk
to Venetia en d. hoofdkerk te Aken zijn naar
dit plan gebouwd. Zie hierover 't art. Bouwkunst (Geschiedenis der). d. Beeldhouwkunst
zoekt d. volkomenheid in een onberispelijke
symmetrie, in waardigheid en iets eerbiedwekkends in d. houding der beelden. Zij ont-
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aardde door overmatige zorg a. 't gewaad, a.
sieraden en bijwerk besteed, en, terwijl d.
langdurige en heftige strijd over 't al of niet
geoorloofde v. 't plaatsen v. beelden in d.
kerken a. deze kunst geen goed deed, ging
zij onder d. Mohammedaansche heerschappijgeheel verloren. d. Schilderkunst verloor a].
vroeg 't antiek karakter door d. Oostersche
neiging tot schittering en pracht; men zocht
indruk te maken door een gouden achtergrond
en sterk afstekende kleuren. Daardoor kwam
ook 't mozaiekwerk in d. smaak. Ware kunststukken werden alleen voortgebracht in
miniatuurschilderen, waarvan vooral in handschriften v. d. 9e en 10e eeuw bewonderenswaardige proeven voorkomen. Na dien tijd
ontaardden ook d. miniaturen, eensdeels door
d. magere, gerekte figuren, anderdeels door d.
wansmaak in d. keus der tafereelen, die meest
d. afgrijselijke foltering v. martelaars voorstellen.
Byzantijnsche rijk
('t), ook 't OostRomeinsche rijk, 't Grieksche keizerrijk en
't Neder-keizerrijk geheeten, ontstond uit d.
verdeeling v. 't groote Romeinsche rijk toss.
d. twee zonen v. keizer THEODOSIUS in 395,
toen HONORIUS 't Westen en ARCADIUS 't Oosten
bekwam. Door d. loop der gebeurtenissen zijn
deze deelen niet weer vereenigd. Een lijn in
't verlengde der Adriatische zee vormt d.
grens tuss. 't Oostersche en Westersche rijk.
't Byzantijnsche rijk omvatte alzoo in hoofdzaak Syrie, Klein-Azie, Egypte en 't Balkanschiereiland met d. Griekschen archipel. Hoewel dit rijk innerlijk zwakker was dan 't
Westersche en in d. aanvang onder nog onbekwamer heerschers stond dan to Rome
zetelden, heeft 't toch nog duizend jaar bestaan, nadat 't Westersche rijk bezweken en
verbrokkeld was. Dit was voornamelijk te
danken a. d. ligging v. d. zetel des Rijks; d.
groote stroom der Volksverhuizing bewoog
zich v. 't N.-0. n. 't Z. W. en trok dus Z.-O.Europa voorbij, d. enkele stammen, die zich
reeds oostelijker n. 't Z. wendden, zooals
d. Hunnen en Oost-Gothen, vonden eerst in
d. breeden Donau een groot beletsel on vervolgens in d. steilen, a. d. noordzijde ruwen

en lang met sneeuw en ijs bedekten Balkan
geen groote aanlokkelijkheid en, toen eindelijk
't Rijk tot d. naaste omgeving v. Konstantinopel geslonken was, bood d. voor d. toenmalige belegeringsmiddelen onneembare stelling der hoofdstad nog anderhalve eeuw
wederstand. Eerst in d. 6e eeuw onder keizer
JUSTINIANUS (527-565) kwam 't Rijk d. ontbindende machten to boven en erlangde het,
een deel der vroegere kracht en uitgebreidheid, echter niet zoo zeer door 't genie of d.
bekwaamheid v. JUSTINIANUS zelf, als wel
door die v. zijn staatsdienaar TRIBONIANUS en

zijn veldheeren

BELISARIUS

en

NARSES. TRIBO-

bracht d. wetgeving en rechtspleging op vasten voet en BELISARIUS veroverde NoordAf'rika op d. Wandalen en 't grootste deal v..
Italie op d. Oost-Gothen, waarvan later wel veel
weer verloren ging, maar waar d. heerschappij
v. 't Byzantijnsche rijk in Oost-Italie, 't zoogen.
Exarehaat, met 't moeilijk to veroveren Ravenna tot hoofdplaats, nog lang bleef bestaan.
Reeds JUSTINIANUS en nog veel meer zijn
opvolgers hadden to kampen met burgertwisten, partijen, die zich naar d. kleuren der '
mededingers in 't renperk, yroenen en blamven
noemden. Innig waren d. politieke geschillen
a. d. kerkelijke twisten verwant; met fellen
hartstocht bestreden elkander d. voor- en tegenstanders v. beelden in d. kerken, d. beeldNIANUS
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vereerders en d. beeldstormers, en nog feller
woedde d. verdeeldheid tuss. d. Latijnsche en
d. Grieksche kerk, tuss. hen, die d. Paus te
Rome en hen, die d. Patriarch v. Konstantinopel als kerkelijk opperhoofd erkenden. In d.
7e eeuw, op 't laatst der regeering v. keizer
HERACLIUS (610-641) trad d. Islam veroverend
op; d. Arabieren veroverden al dadelijk Palaestina, Syria en Egypte en drongen KleinAzie binnen. d. Eeuwen tot a. d. kruistochten
verliepen in paleis-omwentelingen en intriges,
in vergeefsche worstelingen tegen d. Mohammedanen, die Klein-Azie overheerden, en tegen
d. Boelgaren, die v. 't Noorden af tot onder
d. muren v. Konstantinopel plunderden. d.
Kruistochten (1096-1299), die tegen d. gemeenschappelijken vijand, d. Islam, gericht waren,
strekten 't Byzantijnsche rijk eer tot verderf
dan tot voordeel, want d. Grieksche Keizers
en hunne staatslieden wilden wel d. Kruisvaarders gebruiken om d. Turken te verdrijven, maar zich tevens v. d. Westersche strijders ontdoen om zelf d. to veroveren landen
weer in bezit to krijgen. Zij gebruik ten daartoe
list, trouweloosheid, verraad en heulen met
d. Turken en groeven daardoor zich zelf een
kuil, want door deze handelingen gingen d.
op d. Turken veroverde landen weder verloren en meermalen keerden d. Kruisvaarders
d. wapenen tegen 't Keizerrijk zelf, zoodat zij
in 1204 Konstantinopel bemachtigden en er
een Latijnsch Keizerrijk stichtten, dat onder
Boudewijn v. Vlaanderen en zijn opvolgers
bestaan bleef tot 1261, toen Michael VIII
Palaeologus met hulp der Genueezen d. Vlaamschen Keizer Boudewijn II verdreef. 't Huis
der Palaeologen was 't laatste der Byzantijnsche Keizers. Reeds in 1357, door d. verovering v. Gallipoli, kregen d. Turken vasten
voet in Europa en sultan BAJAZET kreeg zelfs
in 1396 reeds een deal v. Konstantinopel in
zijn bezit. Door d. inval v. d. Mongoolschen
veroveraar TIMOER-LENG (Tamerlan) werd BAJAZET wel gedwongen tot d. aftocht en in
1402 viel deze Sultan zelfs d. Mongool in
handen, maar van nu af benauwden d. Turksche Sultans Konstantinopel enger en enger,
totdat Mohammed II in 1453 met een verbazende overmacht d. hoofdstad veroverde
on hiermede een eind maakte a. 't Byzantijnsche rijk. d. Laatste keizer, KONSTANTUN XI PALAEOLOGUS, verdedigde zich Lang
met beleid on dapperheid, maar sneuvelde
(29 Mei 1453).
Byzantijnsche schrijvers
worden d.
auteurs genoemd, die d. geschiedenis v. 't
Byzantijnsch keizerrijk hebben to boek gesteld. Zij zijn deels kroniekschrijvers, deels
geschiedschrijvers. Veel en velerlei is door
hen behandeld, maar 't betreft toch bij uitsluiting 't Byzantijnsche rijk ; 't is ten opzichte
v. d. letterk. waarde ver beneden 'tgeen uit
d. classieke oudheid, vooral v. d. Grieken tot
ons is gekomen en bovendien vol groote gebroken. 't Is evenwel d. eenige bron voor d.
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geschiedenis v. dat rijk, 'twelk als overblijfsel v. 't Rom. keizerrijk zoo belangrijk is.
Er bestaat een uitgave v. al deze schrijvers,
te Parijs v. 1654 t. 1711 in 42 dln uitgekomen,
door Lab)* Fabrotti en Dufresne bezorgd.
Ook heeft Niebuhr met medewerking v.
eenige geleerden in 1828 een begin gemaakt
met d. uitg. v. een „Corpus Scriptorum historiae Byzantinae".
Byzantinen (Besants d'or) zijn gouden
munten v. d. Grieksche keizers, die sedert
330 onder Konstantijn d. Groote on zijn opvolgers in Konstantinopel geslagen werden.
Zij zijn v. goad dukatengoud en hebben in
later tijd in omvang gewonnen, 'tgeen zij in
dikte verloren. Daze gouden munten waren,
inzonderheid sedert d. Kruistochten, ook in
W.-Europa, bepaald in Frankrijk en Duitschland, in omloop, waar zij tot model genomen
werden voor d. muntslag. In Frankrijk sloeg
men er zelfs, die a. d. oude volkomen gelijk
waren, doch die door d. aangewezen stad,
waar zij geslagen werden, v. d. oorspronkelijke to onderscheiden zijn.
Byzantium was een kolonie a. d. Thracischen Bosporus, door Megara omstr. 656 v.
Chr. gesticht en spoedig bloeiende door handel. Darius Hystaspis hechtte Byzantium a.
't Perzische rijk, doch ten gevolge v. d. slag
bij Plataea werd 't weder onafhankelijk. In
409 werd d. stad door Alcibiades ingenomen
en in 405 door Lysander gewonnen. Later
sloot Byzantium met Athene een verbond
tegen Philippus v. Macedonia, die 't in 341 en
340 vruchteloos belegerde. Ook onder Alexander d. Groote behield 't eenige onafhankelijkheid, 'L ondersteunde Antigonus tegen Polysperchon in 318 en verbond zich met Pontisch
Heraclea tegen Seleucus. Later werd 't cijnsbaar a. d. Garners, die omstr. 280 in Thracie
gekomen waren; om dezen cijns to betalen,
hief Byzantium een tol v. d. schepen, die
door d. Bosporus voeren, 't geraakte daardoor
in twist met d. Rhodiers en kwam eindelijk
onder Romeinsch bestuur, maar werd voortdurend als handelsstad zeer begunstigd. In
196 n. Chr. werd 't door Septimius Severus,
omdat 't voor Pescennius Niger partij koos,
belegerd en na drie jaar ingenomen en verwoest. Byzantium verhief zich echter spoedig
weer tot vorigen bloei en werd door Konstantijn d. Groote in 330 onder d. naam NieuwRome of Konstantinopel tot hoofdstad v. 't
Rom. rijk verheven; 't werd door hem zeer
verfraaid en uitgebreid en met alle voorrechten v. 't oude Rome begiftigd. Sedert was 't
d. hoofdstad v. 't Oostersche of Nader-keizerrijk en daarna v. 't Turksche rijk.
Bzura is d. naam v. een linkertak v. d.
Weichsel in Polen. Zij ontspringt bij Zgierz
on loopt uit tegenover Wyszogrod. Bij d.
tweede deeling v. Polen, in 1793, was zij d.
grensrivier en bij d. derde deeling, in 1795,
bleef zij d. grens tuss. d. beide a. Pruisen
toegewezen deelen.
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C.
d. Woorden, die men niet vindt bij C, zoeke men bij K.
C is d. derde letter v. 't alphabet in d.
ineeste Europeesche talen; in d. Oostersche
bekleedt d. G die plaats. d. C is bij d. Romeinen uit d. Grieksche gamma ontstaan. d. Uitspraak der C was oorspronkelijk niet die,
welke men thans voor d. e, i en y hoort, ook
niet d. met K gelijkstaande, die voor d. a, o
en u gehoord wordt, maar een tuss. d. G en
K, ongeveer als d. G. in 't Fr. woord garcon.
In eigenlijk Nederl. woorden wordt d. enkele
C niet gevonden, wel als samengesteld letterteeken CH, klinkend als scherpe G, bijv. in
lachen. en SCH, klinkend als scherpe S, bijv.
in ruischen. Bilderdijk wijdt in zijn „Van het
Letterschrift" een uitvoerig betoog a. haar
beteekenis en a. haar plaats in 't alphabet.
C beteekent in d. Rom. cijfergetallen 100,
bij d. aanwijzing v. d. thermometerstand, dat
deze volgens d. honderddeelige schaal v. Celsius wordt bedoeld; in d. scheikunde bet. C
carbonium (koolstof), Ca calcium, Cd cadmium,
Ce cerium, Cl chloor, Co kobalt, Cr chroom, Cs
caesium en Cu koper ; in geneesk. voorschritten
bet. C calx (kalk) en CC come cervi (hartshoorn). In Itomeinsche eigennamen bet. C
CAESAR, CAJUS Of CASSIUS, overigens kan 't
beteekenen consul, censor, colonia, conscripta
e. a., terwijl C bij 't uitbrengen v. stemmen beteekende condemno (ik veroordeel). Als merk v.
geldspecien dient C om to kennen to geven
op Fransche munten, dat zij to Lille (Rijsel),
op d. Oostenr., dat ze to Praag, op d. Pruisische, (IA zij to Kleef geslagen zijn; C C is 't
merk der Fransche munten, to Besancon geslagen. In d. toonkunst beteekent C (Ital. do,
Fr. at) d. grondtoon v. d. toonschaal, waarin
geen kruisen of mollen voorkomen, en wordt
er d. 414 en, wanneer er een streep door staat,
d. maat door aangeduid; d. C is ook d.
bassleutel.
Caab Ibn Zoheir was een Arabisch dichter, die een lofdicht op Mohammed, zijn tijdgenoot, maakte, nadat deze Mekka veroverd
had. Dit gedicht is met een bijgevoegde Lat.
vert. uitgeg. door G. J. Lette (L. B. 1747).
Cabageiro is een schiereil. op d. oostkust
v. Afrika, op kleinen afstand v. d. Portug.
stad Mozambique. 't Is 19 KM. lang en 5 KM.
breed; 't levert veal vee en vruchten op voor
d. markt to Mozambique en wordt door 't
Portug. fort Masuril verdedigd.
Cabal. Met dit woord bedoelt men d.
samenvoeging der beginletters v. d. namen
der laden v. 't beruchte Engelsche ministerie
eider koning Karel II: Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington en Lauderdale, en men
zinspeelde met dit woord op d. Hebr. kabala,
eon geheimzinnige leer, gelijk d. bedoelingen
-v. dit ministerie ook in 't verborgene gehuld
waren. Dit Kabinet had zijn samenstelling to
danken a. Karels pogingen, na d. vrede to
Breda in 1667 voorbereid, om zich v. 't onbeperkte gezag meester to maken. d. Bovengen.
staatslieden, een met hem v. zin in dit opzicht, maakton een schandelijke samenspanning tegen d. vrijheid en d. ware belangen

der Britsche natie, ofschoon zij overigens
ieder strtjdige bedoelingen hadden. CLIFFORD
was een ijverig R. Katholiek, ASHLEY niet
minder, maar een man zonder karakter, die
alles aangreep, wat hem voordeel beloofde,
BUCKINGHAM iemand zonder godsdienst, maar
vol eigenbaat, ARLINGTON voor 't uiterlijk
een Protestant, maar in 't geheim d. R. Kath.
kerk toegedaan, LAUDERDALE een presbyteriaan, die zich made leende tot 't verraad om
d. Episcopale kerk in Engeland to onderdrukken on d. heerschzuchtige plannen v. Lodewijk
XIV to bevorderen. 't Parlement stuitte in
1674 d. gevaarlijke samenspanning on deed
zelfs tegen d. drie overgebleven laden v. 't
Cabal-ministerie (CLIFFORD was overl. on
ASHLEY had zich tijdig teruggetrokken) een
onderzoek instellen, dat echter op niets is
uitgeloopen.
Caballero (FERMIN AGOSTO DE), geb. 7 Juli
1800 to Barajas de Melo in d. Spaans. prov.
Cuenza, studeerde in d. rechten on trad in d.
staatsdienst, maar trok zich, wijl hij vrijzinnige beginselen was toegedaan, terug, toen
in 1823 d. constitutie opgeheven werd on d.
vervolging der liberalen begon. In 1833 stichtte
hij to Madrid 't blad „Boletin de comercio" en,
toen dit in 1834 door d. minister BURGOS geschorst werd, gaf hij onmiddellijk d. „Eco del
comercio" uit, die grooten invloed verkreeg
on door geheel Spanje gelezen werd. Hij word
eerlang door d. prov. Cuenza naar d. Kamer
afgevaardigd on werd daar een van d. invloedrijkste laden, die d. reactionnaire handelingen on paleis-regeering v. d. Koninginregentes bestreden; hij stelde d. klemmende
adressen der oppositie tegen 't wanbestuur
on moest zich meermalen verborgen houden,
om de gevangenis to ontgaan. Toen betere
tijden aanbraken en d. constitutioneele beginselen zegevierden, ontwikkelde CABALLERO
een groote werkzaamheid: hij was tweemaal
minister, eenigen tijd alcalde v. Madrid, hoogl.
in d. geschiedenis a. d. universiteit der hootdstad, invoerder der statistiek in Spanje, bijna
voortdurend volksvertegenwoordiger en d.
schrijver v. belangrijke werken, bj(v. „El
gobierno y las tortes para su historia" (18'37);
„Manual geografico-administrativo de la monarquia espanola" (1841) en „Conquenses illustres" (4 dln, 1875). Hij overl. to Madrid 17
Juni 1876.
Caballus, Zie Pegasus.
Cabanel (ALEXANDRE), een beroemd Fransch
historie- en portret-schilder, werd geb. in 1823
en over'. to Parijs 23 Jan. 1889. Hij was een
leerling v. PICOT, volgde aanvankelijk 't voorbeeld v. DAVID en de academische regelen,
maar schiep zich gaande wag een eigen richting, eerst in genre tafereelen vol handeling,
vervolgens in bevallige en zachte vormen v.
't naakt, eindelijk in groote historiestukken.
Tot 't eerste tijdperk behooren zijn: „Weduwe
v. U. Kapelmeester" en „Florentijnsch dichter,
een vers voordragend"; tot 't tweede: „Eon
nimf, door een faun geschaakt" en „d. Geboorte
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v. Venus" (1863), dat voor zijn meesterstuk
wordt gehouden en door Napoleon III is aangekocht, en tot 't derde tijdperk : „d. Verdrijving
uit 't Paradijs", dat op d. wereldtentoonstelling v. 1867 d. algemeene aandacht boeide;
„Francesca da Rimini" (in 't Luxemburg opgenomen); „Johannes d. Dooper" en „Lucretia
en Sextus Tarquinius".
Cabanis (PIERRE JEAN GEORGE), geneesheer
,en wijsgeer, werd 5 Juli 1757 to Cosnac geb.
en overl. 5 Mei 1808 te Parijs. Na zijn studien
voleindigd te hebben, ging hij als secretaris
v. een Poolschen magnaat n. Warschau, doch
hij keerde reeds na twee jaar n. Parijs terug,
waar hij d. Ilias v. Homeros vertaalde en
net mevr. HELVETIUS, met FRANKLIN, TURGOT,
VOLTAIRE, DIDEROT en D'ALEM BERT vriendschappelijk verkeerde. In 1783 onttrok hij zich eonsklaps a. d. letteren en wijsbegeerte, hij gaf
't geschrift „Serment d'un mOdecin" in 't licht,
waarin hij zijn veranderde richting aankondigde, wijdde zich nu geheel a. d. geneeskunde en werd later hoogl. a. d. universiteit
te Parijs. Hij was een voorstander v. d. Om.wenteling, doch verafschuwde 't bloedvergieten; hij bewonderde MIRABEAU en schreef
voor hem een vlugschrift over d. openbare
opvoeding, dat hij in 1791 uitgaf. Nog inniger
hechtte hij zich a. CONDORCET. CABANIS werd
lid v. d. Raad der vijfhonderden en later inspecteur der hospitalen te Parijs. Zijn voorn.
werk heet „TraitO du physique et du moral
de l'homme" (2 dln, Parijs, 1802; 3 dln, 1824).
Al zijn werken werden te Parijs uitgeg. in
din (1823—'25).
Cabanis (JEAN LOUIS), geb. 8 Mrt 1816 te
Berlijn, studeerde daar hoofdzakelijk in d.
dierkunde en deed vervolgens een wetensch.
reis naar Amerika, waar hij vooral in Carolina
een groote verzameling v. voorwerpen uit d.
nat. hist. bijeenbracht. Hij werd in 1849 professor en directeur v. 't ornithologisch museum
te Berlijn en beschreef zijn onderzoekingen
in 't „Museum Heineanum" (5 dln 1850—'63).
Hij stichtte 't „Ornithol. Gesellschaft", redigeerde sedert 1853 't „Journal fiir Ornitho
logie" en bearbeidde 't deel, dat over vogels
handelt, in versch. wetensch. werken.
Cabardinie of Kabarda heet een landstreek, 180 vk. geogr. mijl groot, in 't N. v. d.
Kaukasus en is door d. rivier Terek in Grooten Klein-Cabardiniti gescheiden. Dit gewest
is bijzonder vruchtbaar; er groeien veel
vruchtboomen; ook teelt men er rijst en
gierst. Er is wild in overvloetl, d. wateren
zijn vischrijk en d. gebergten bevatten groote,
nog onontgonnen aderen v. koper en ijzer. Er
wonen 5000 Russen, 10 000 Tsjerkessen en
65 000 eigenlijke Cabardini6rs. Daze laatsten
noemen zich Adighen en zouden, indien zij d.
nomadische leefwijze tegen 't exploiteeren
der natuurschatten v. hun land wilden verwisselen, een rijk yolk kunnen worden. Zij
zijn onderworpen a. d. keizer v. Rusland.
Cabasilla (NrcoLAus), aartsbisschop v.
Thessalonica in d. 14e eeuw, was een voorstander der wis- en sterrekunde en beijverde
zich. om d. nagelaten werken v. Ptolomaeas
en Theo te verklaren.
Cabat (Nic. LOUIS), geb. 24 Dec. 1822 i e
Parijs, werd onder d. leiding v. FLERS een bekwaam landschapschilder en vertoefde daarna
lang in Zuid-Frankrijk en Itali6, waar hij d.
natuur bestudeerde en in schoone tafereelen
wedergaf. Een zijner beste stukken, „d. Vijver
v. Villa d'Avray" is in 1834 in 't Luxemburg
opgenomen.
Cabatuan is een stad met 23 000 inw. op
II.
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't ail. Panay, een der Philippijnen. Er wordt
veel handel gedreven in ivoor, kokos-olie
en rijst.
Cabedos of Cavicos is een lengtemaat,
to Goa en in d. overige plaatsen v. Portugeesch
0. I. in gebruik, lang ongeveer 4 dM.
Cabeljau (JAKOB), heer v. Itulhem, was
een moedig strijder uit 't begin v. d. 80-jar.
oorlog. Hij veroverde met d. Watergeuzen
Den Briel on werd daarna door Lumey naar
West-Friesland gezonden. Hij bracht hier Medemblik en Hoorn a. d. zijde v. d. Prins,
werd door dezen tot gouverneur v. Medemblik
benoemd en deed gedurende 't beleg v. Haarlem d. Spanjaarden veel afbreuk. Toen d.
Spanjaarden na 't bemachtigen v. Haarlem
op Alkmaar aanrukten, hood CABELJAU, in
vereeniging met RUYCHAVER, aan d. stad to
verdedigen. d. Vroedschap weifelde, on om
hieraan een eind te maken vroeg CABELJAU:
„Zal 't aan of of zijn?" „Dan zal 't aan zijn!"
antwoordde burgemeester VAN TEYLINGEN, d.
stadstimmerman VAN DER MEY opende d. poort
en d. vendels v. d. Prins trokken d. stad binnen. Door d. wakkere burgerij geholpen, weerstond CABELJAU 't fella stormen der Spanjaarden en hield hij vol, tot zij aftrokken. In 1582
komt CABELJAU voor als burgemeester v. Oudenaarden on hij overl. to Gent in 1584.
Cabet (ETIENNE), geb. 2 Jan. 1788 to Dijon,
studeerde in de rechten, vestigde zich aanvankelijk als advocaat in zijn geboortestad,
maar mengde zich eerlang in d. staatkundige woelingen, die tegen d. Restauratie en
na 1830 tegen Lodew(jk Filips gericht waren; meermalen werd hij wegens zijn dagbladartikelen vervolgd, in 1834 tot twee jaar
gevangenisstraf veroordeeld, maar hij ontkwam naar Londen en tastte van daar uit in
zijn blad „La Populaire" d. Orleanistische regeering aan. Toch bewoog hij zich .minder op
staatkundig dan op staathuishoudkundig gebied. Hij was communist, evenwel niet als Enfantin on Baboeuf, maar socialistische utopien
toegedaan volgens d. theorien v. CH. FOURIER.
Hij ontwikkelde zijn denkbeelden in een roman,
„Voyage on Icarie" (1840), stichtte met 150
aandeelhouders d. vereeniging v. d. „Communistes icariens" on ging, nadat d. treurige
afloop der omwenteling v. Febr. 1848 zijn plannen, om in Frankrijk een kolonie naar zijn
systeem to stichten, verijdeld had, met 44
makkers naar Texas om daar a. d. Red-river
een Icarische kolonie to stichten. Daze eerste
proef mislukte, maar to Nauvoo a. d. Mississippi bracht hij een communistische volkplanting tot bloei. Daze telde in 1854 vierhonderd personen, waaronder 91 gehuwde
paren. Cabet overl. 9 Nov. 1856 to s. Louis.
Cabinet-noir, d. w. z. zwarte kamertje",
heette in Frankrijk d. pohtiedienst, die 't briefgeheim schond, door d. brieven van of aan
verdachte personen, die a. d. bezorging door
't postwezen waren toevertrouwd, zoo behendig to openen en, na er inzage v. genomen
to hebben, weer to sluiten, dat d. briefwisselaars er niots v. bespeurden. Onder LODEWIJK
XIV begonnen, duurde dit onrecht voort tot
1830, ook onder Napoleon I; alleen onder d.
Republiek was 't op aandringen v. MIRABEAU
opgeheven.
Cable (GEORGE WASHINGTON), geb. 12 Dec.
1844 to New-Orleans, was eerst bij d. handel
werkzaam, streed bij d. Zuidelijke partij d.
burgeroorlog tot 't einde made on arbeidde
daarna voor d. dagbladpers. Hij schreef aanvankelijk kleine verhalen, meest 't leven der
Creolen van Louisiana schetsend on waarvan
27
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hij in 1877 een bundel uitgaf onder d. titel
„Old Creole Days". Vervolgens verschenen:
„The Grandissimes"; „Madame Delphine" en
„The history of New-Orleans".
Cabotage bet. kustvaart. Men verstond er
echter door d. vrachtvaart tuss. twee havens
v. 't zelfde land, vroeger alleen a. inlanders
veroorloofd, thans in bijna alle staten vrijgesteld.
Caboto (GfovANNI), d. ontdekker v. 't wasteland v. N.-Amerika, een Venetiaansch koopman, te Bristol vertoevende, verkreeg in 1495
v. kon. Hendrik VII een akte, waarbij hij
met zijn drie zonen werd_ gemachtigd nieuwe
landen te Ontdekken, te veroveren en daar
volkplantingen aan te leggen, mits hij een
vijfde v. d. winsten a. d. Koning uitkeerde
en te Bristol terugkeerde. Met een schip des
Konings en vier transportschepen zeilde hij
N.-W.-waarts en bereikte hij op 24 Juni 1497
New-Foundland, dat hij Primavista noemde.
Vervolgens voer hij langs d. geheele oostkust
v. N.-Amerika tot a. d. zuidpunt v. Florida en
kwam hij met een kostbare lading in Engeland terug. — Zijn zoon SEBASTIANO C. zette
d. ontdekkingstochten voort. Van 1512 t. '16
zocht hij voor Ferdinand v. Arragon, die hem
tot raad v. Indio benoemde, een N.-Westelijke
doorvaart naar Azie. In 1517 vertrok hij met
een Eng. eskader onder vice-admiraal Perth
n. Brazilie, ten einde om d. Zuidpunt v.
Amerika n. te zeilen; door onwil
der Engelschen moest hij terugkeeren, maar
hij bracht toch groote schatten uit d. Antillen
naar Engeland terug. In Spanje tot opperpiloot en weder tot raad v. Indio benoemd,
zeilde hij in April 1525 met machtiging v.
Karel V en voor rekening v. een vereeniging
v. kooplieden te Cadix met 25 schepen uit
om door straat Magelhaens d. Molukken te
bereiken. Doze onderneming werd verijdeld
door d. weerspannigheid v. 't scheepsvolk en
door gebrek a. krijgs- en mondbehoeften; hij
bepaalde zich toen tot een ontdekkingstocht
op d. Rio d. la Plata en kwam in 1530 in
Spanje terug, waar hij slecht ontvangen en
miskend werd. Nog eenmaal beproefde hij
voor Engelsche rekening, volgens opdracht
v. d. Hertog v. Somerset, een Noordelijke
doorvaart n. Indict te vinden; hij overl. daarna
in 1557. Evenals COLUMBUS ontdekte hij d.
afwijking v. d. magneetnaald; hij ontwierp
een kaart der nieuwe wereld, die in Whitehall
werd bewaard en is d. vermoedelijke schrijver
v. „Navigazione nelle porte settentrionali"
1583

Cabra is een stad met 14 000 inw. in
Andalusia, 10 geogr. mijl t. Z.-0. v. Cordova.
d. Stad ligt in een schoon dal tuss. twee zonderling gevormde rotsen en is door wijngaarden omringd.
Cabral (PEDRO ALVAREZ), d. ontdekker V.
Brazilie, was een Portugees, stammende uit
een aanzienlijk geslacht. Koning Emanuel
droeg hem 't opperbevel op over d. tweede
vloot, die hij naar Indio zond. CABRAL verliet
d. Taag in Mrt 1500 met 13 schepen en 1200
man. Om d. windstilte a. d. Afrikaansche kust
te ontwijken, hield CABRAL zoover ten W. af,
dat hij 24 Apr. land in 't gezicht kreeg; dit
land, later Brazilie genoemd, verkreeg v. hem
d. naam Terra da Santa Cruz. d. Eerste haven,
waarin d. Portugeesche vloot ten anker kwam,
word Porto Seguro genoemd. Nadat CABRAL
eenige dagen a. doze nieuw ontdekte kust
had vertoefd, stevende hij naar Indio; doch
een hevige storm, zooals die bij d. kaap d.
Goede Hoop menigvuldig zijn, verstrooide
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zijn vloot. Slechts zes schepen kon CABRAL
weder hereenigen en hij zeilde daarmede n.
Mozambique, Quiloa, Melinde en Calicoet. Hij
sloot handelsverdragen met Cochin en Cananor,
waarna hij met rijk beladen schepen d. terugreis aannam en d. Taag bereikte op 23 Juni
1501. 't Schijnt, dat 's Konings verwachtingen
niet bevredigd waren; ten minste in d. volgende zeetochten vindt men CABRALS naam
niet vermeld.
Cabral (ANTONIO BERNARDO DA COSTA), graaf
v. Thomar, geb. in 1803 te Fornas in d. Portug.
prov. Beira, studeerde in d. rechten te Coimbra
en bekleedde een betrekking bij d. rechterlijke
macht, toen d. staatk. omwentelingen in zijn
vaderland hem noodzaakten uit te wijken,
waarop hij to Terceira, op d. Azorische oil.,
lid v. 't gerechtshof werd. In Lissabon teruggekeerd, word hij tot lid der Cortes gekozen
en wist hij 't to midden der partijwoelingen
zoo te leiden, dat hij burgerlijk gouverneur
v. Lissabon on vervolgens minister v. Binnenl.
zaken werd, onder welken titel hij v. 1839 t.
'46 een nagenoeg onbeperkt gezag uitoefende.
Hij sloot tractaten on beheerde d. geldmiddelen als een alleenheerscher, maar, wijl hij
dit zoo deed, dat d. schuldenlast ieder jaar
toenam on d. armoede der lagers volksklasse
evenzeer, werd d. oppositie hem to machtig
on lisp zijn leven gevaar, zoodat hij naar
Cadix vluchtte. In 1849 kreeg hij 't roer v.
staat weer in handen, maar 'tzelfde verkwistende beheer der Financien v. zijn vorig
bewind veroorzaakte, dat d. Hertog v. SALDANHA zich in 1851 a. 't hoofd v een opstand
stelde, ten gevolge waarvan CABRAL ten derden
male 't land uitweek, thans naar Engeland.
Na 't bedaren der hartstochten keerde
wel terug on word hij d. leider der oppositie
tegen SALDANHA, maar v. 1859 t. '61 ging hij
als gezant n. Brazili6 en daarna werd hij
Staatsraad on president v. 't Hooggerechtshof.
Hij overl. 1 Sept. 1889 to s. Juan de Flor.
Cabrera is een rotsig en onvruchtbaar
eiland in d. Middell. zee, 't kleinste der Balearen, t. Z. v: Majorca. 't Is 11 KM. lang en
3 a 4 KM. breed. In d. worsteling tegen Napoleon zonden d. Spanjaarden d. krijgsgevangenen naar dit eiland, waar doze v. gebrek
vergingen. Thans is 't een verbanningsoord
v oor misdadigers.
Cabrera (RAmoN), graaf v. Morella, 't wreede
partijhoofd der Carlisten, werd 31 Aug. 1810`
to Tortosa in Catalonia geb. Hij was tot d.
geestelijken stand opgeleid, maar, toen d. Bisschop v. Tortosa hem wegens zijn wangedrag
d. wijding weigerde on don Carlos als pretendent tegen zijn nicht koningin Isabella
optrad, vatte hij d. wapenen op on stond hij
in 1834 reeds als partijganger a. 't hoofd v.
een bende Carlisten. Wijl doze bende slechts
roof, moord en brandstichting pleegde, list d.
kapt.-generaal MINA d. moeder v. CABRERA
wegens verstandhouding met haar zoon doodschieten en diens drie zusters gevangen zetten. Nu wierp zich CABRERA als een bloeddorstige tijger op d. Christino's. Aan 't hoofd v.
duizenden trok hij moordend en brandschattend tot in Andalusia en vandaar door la
Mancha naar Arragonie. Hier werd hij bij
Rancon wel verslagen en zwaar gewond,
maar door herders gered, en in Mrt 1837 kwam
hij a. 't hoofd v. 10 000 infanteristen en 2500
miters met 80 kanonnen weder te voorschijn.
Don Carlos verhief hem tot graaf, tot luit.generaal en tot gouv.-generaal v. Murcia,
Valencia en Arragonie en CABRERA ontwikkelde onmiskenbaar veldheerstalent, maar hij
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bezoedelde zijn schitterendste wapenfeiten
door afschuwelijke wreedheid; weerlooze gevangenen liet hij nedersabelen. Toen don
Carlos in 1839 na een reeks v. tegenspoeden
Spanje verliet, zette CABRERA d. oorlog voor
eigen rekening voort, maar hij werd in Juli
1840 door Espartero beslissend verslagen en
over d. Fransche grenzen gedrongen. Hij
deed later nog wel pogingen om zijn oude
krijgsmakkers weder in d. wapenen te brengen en vasten voet in Spanje te krijgen, maar
zonder blijvend gevolg. T weemaal word hij
in Frankrijk na dergelijke pogingen in d. gevangenis geworpen. In 1850 huwde hij in
Engeland MARIANNE CATH. RICHARDS, die een
greet vermogen bezat; in 187:5 erkende hij in
een openlijk schrijven A LFONZUS als koning
en op 24 Mei 1877 overl. hij to Wentworth.
Cacalia heet een plantengesl. uit de fam.
der samengesteldbloemigen, waarvan d. soorten
meest in 't warmere deel v. Amerika en Azie
thuis behooren, doch waarvan ook sierheestors in 't Alpengebied v. Europa voorkomen.
Zoo groeit in 't Schwarzwald C. Alpina met
niervormige, getande bladeren en een overvloed v. schoone roode bloemen en in Z witserland C. albifrons met grijsachtige, spits°
bladeren en witte bloemen met purperrood
dooraderd. d. Schoonste soort is C. suaveoleus
in Virgini6, een heester v. bijna 2 Meter hoogte,
met pijlvormige bladeren en welriekende witte
bloemen.
Cacaoboonen zijn d. zaden v. eenige
soorten v. Theobroma, inzonderheid v. Theobroma Cacao L., welke plant tot d. nat. fam.
der Biittneriaceen behoort en oorspronkelijk
in West-Indict en op 't vaste land v. MiddelAmerika in 't wild groeide, doch later ook
naar Azi6 en Afrika ter kweeking werd overgebracht. d. Beste soort groeit in Mexico, doch
deze wordt niet uitgevoerd. Op d. Antillen, 't
vasteland v. Middel-Amerika, in Venezuela,
Suriname en Guiana vindt men talrijke plantages v. doze gezochte vrucht en ook op Java
wordt zij met goed gevolg aangekweekt. d.
Cacaoboom geeft twee oogsten per jaar; die
in 't najaar is d. rijkste. d. Th. Cacao is een
boom v. 7 a 14 M. hoogte, met een rechten
stam, talrijke slanke takken en langwerpige,
gespitste, gaafrandige, onbehaarde bladeren;
d. bloemen, die ter zijde v. d. takken in kleine
bundels staan opgehoopt, bestaan ieder uit
een 5-deeligen, uitgespreiden, rozerooden kelk,
5 omgekeerd-eironde, a. d. voet tot een tuitje
opgerolde, gele, rood-geaderde bloembladen,
5 onvruchtbare en 5 vruchtbare, a. d. voet
met elk. vereenigde meeldraden, waar van
d. laatste ieder afzonderlijk een 4-hokkigen
helmknop dragen, en een 5-hokkig vruchtbeginsel, dat later in een donker-citroengele,
ruwe, 10-ribbige pompoen overgaat, welke
ongeveer 14 cM. lang is en uit een leerachtige
huid en een wit moos bestaat, waarin d.
zaden in 5 dwarse rijen, welke daarvan ieder
25 a 40 bevatten, gedoken liggen. Doze zaden
bevatten in een bruine, glinsterende schaal
een vette, bruine of bruinroode kern v. een
aromatisch bitteren smaak en leveren d.
Cacaoboonen a. d. handel. Gewoonlijk werpt
een enkele boom 2 a 8 KG. v. doze boonen
af, welke, als d. vruchten volkomen rijp zijn,
daaruit met een houten spadel voorzichtig
genomen en in kuilen, vaten of op een schaduwrijke plaats op hoopen gestapeld en met
matters en bladeren overdekt worden, waarbij
zij onder een herhaald omroeren beginnen
to gisten en een donkerroode kleur aannemen.
Na 3 of 4 dagen droogt men ze in d. zon en
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ontdoet men ze door middel v. zeven v. d.
aanhangende onreinheden. 't Gistingsproces
heeft ten doel, 't vermogen tot ontkieming der
zaden uit to blusschen en d. bitteren smaak
to verminderen. Na aldus verwerkt to zijn,
worden zij in kisten gepakt, verzonden on tot
't bereiden v. chocolade geroost, gestampt en
met sulker, soms ook met vanielje, vermengd.
Behalve voedende bestanddeelen bevatten d.
cacao-boonen ook een vette, vaste, niet licht
rans wordende olie, die daaruit, onder aanwending v. warmte, geperst kan worden en
d. naam draagt v. Cacuoboter.
d. Cacao uit d. handel wordt naar d. plaats
der herkomst in vele soorten onderscheiden,
waarvan d. beste Coconusco-Cacao genoemd
wordt. Meest alle Cacao wordt uit Amerika
aangevoerd; een enkele soort is v. 't oil.
Bourbon, t. 0. v.. Afrika, afkomstig.
Caccia (GmLIELmo), bijgen. IL morrcALvo,
een schilder, omstr. 1568 to Montabone gob.,
verwierf zich grooten roem door zijn schoone
fresco-stukken. Hij heeft enkel godsdienstige
ondarwerpen behandeld en stierf omstr. 1625.
Zijn twee dochters en zijn zoon POMPEO C.
hebben zich allen onderscheiden in d. schilderkunst.
Caccia (FERNANDO), geb. 31 Dec. 1689 to
Bel. o.amo, wijdde 't grootste deel zijns levens
a. d. studio der Lat. taal en volgde een nieuwe
richting in 't onderwijzen daarvan. Hij stierf
8 Jan. 1778, heeft behalve een grammatica
en eon woordenboek eenige taalk. werken
uitgeg. on liet in handschrift een work over
d. bouwkunst en een over d. vestingbouwkunst na.
Caccianiga (Arrrorno), geb. 30 Juni 1823
to Treviso, studeerde to Padua, maar nam
deel a. d. opstand togen Oostenrijk in 1848,
zoodat hij na d. herstelling v. 't Keizerlijk
gezag naar Parijs uitweek en van daar vrijheidlievende artikelen a. d. „Opinione" zond,
die to Turijn d. volksgeest levendig hield. In
betere tijden n. zijn vaderland teruggekeerd,
werd hij prefect v. Udine en tweemaal lid v. 't
Ital. Parlement. Van zijn talrijke schriften
worden hier alleen genoemd: „La Vita Campestre" (1867); „Bozzetti morali ed economici"
(1869); Le cronache del villaggio" (1872); 41
bacio della Contessa Savina" (1875); „Villa
Ortensia" (1876) en „Il Roccolo di sant' Al'pino"
(1881).
Cacciatore (GAETANO), geb. 17 Mrt 1814
to Palermo, studeerde daar a. d. universiteit
in d. wis- en sterrekunde en werd er in 1841
hoogl. in die wetenschap on directeur v. 't
observatorium. Toen in 1848 ook op Sicilie d.
vrijheidsgeest ontwaakte, werd hij lid v. 't,
Parlement, waar hij mode 't besluit onderteekende, dat d. Bourbons vervallen v. d. troon
verklaard worden. Om doze reden werd hij
bij 't herstel der oude regeering v. zijn ambt
ontzet en uit 't land gebannen, doch na d.
bevrijding v. Sicilie in 18-30 keerde hij terug
en werd hij in zijn ambt hersteld. Hij redigeerde d. ,Annuario astronomico" en daarna
't Bullettino del Regio Osservatorio" on
stichtte to Palermo een meteorologisch observatorium. Hij overl. 16 Juni 1889.
Caceres is een Spaans. prov. in Estremadura, 378 vk. geog. mijl groot, met 320 000
bow. d. Hoofdstad, insgelijks Caceres geheeten,
ligt t. 0. v. Badajoz en heeft 16 000 inw.,
eenige fabrieken en binnenl. handel.
Cachao is een stad in Anam, d. hoofdstad
der Fransche bezettingen in Tonkin en ligt
a. d. rivier Tonkin, die tot deze stad bevaarbaar is. Er wordt zijde en lakwerk vervaar-
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digd en veel handel gedreven. 't Aantal inw.
wordt op 100 000 geschat.
Cachelot, Zie potvisch.
Cachemir, d. Fransche spelling v. Salim&
(zie dat art.), was aanvankelijk d. naam v.
een kostbaar en zeer fijn weefsel, dat in d.
dalen v. d. Indischen Kaukasus door d. inboorlingen vervaardigd werd uit 't fijne wollige onderhaar v. d. cachemir-geit. Echte cachemiren sjaals worden zeer duur betaald. Later heeft men dezen naam gegeven a. een
zachte, gekeperde, fijne wollen stof, die tot
dameskleederen en vesten gebruikt wordt.
Cachoeira, a. d. rivier v. denzelfden naam,
ligt in Brazili6 in d. prov. Bahia en heeft
15 000 inw. Deze stad is een stapelplaats voor
d. uitvoer v. koffie, katoen en tabak.
Cacholong heet een schoon melkwit (soms
in 't roode spelend) edelgesteente, dat glinstert als glas. 't Bestaat uit amorph kiezelzuur en wordt gevonden in Karinthia Moravia Bohemen, op IJsland en op d. Farar.
Breithaupt noemt 't een hydrophane opaal,
Nordenskjold een witte nephriet, anderen een
chalcedoon.
Cachrys L. heet een plantengesl. uit d.
fam. der schermbloemigen. d. Planten, tot dit
gesl. behoorende, hebben samengest. bloemschermen met veelbladige omwindsels en gele,
ovale bloembladen. d. Ouden verstonden onder
Cachrys 't zaad v. d. rozemarijn en ook d. in
vorm, kleur en geur daarmede overeenkomende
uitwassen op dennen, eiken en linden. Thans
kent men langs d. Middell. zeekust C. libanotis L., met langwerpig rondo, geribde vruchten, en a. d. voet v. 't Altai-geb. in Azi6
C. Odontalgica Pull., met specerijachtige, geneeskrachtige wortels.
Cachucha of Cachoetsja heet een dans,
die, uit Andalusia afkomstig, in 't ballet een
algemeene verbreiding heeft gevonden. Deze
dans is zeer weelderig, wordt door een paar
uitgevoerd met begeleiding v. castagnetten
en d. wijs v. een Andalusisch volkslied, dat
ook cachucha heet. Deze dans eischt groote
kunstvaardigheid door d. veelzeggende gebaren en bevallige bewegingen v. 't bovenlijf.
Cacongo is een a. Portugal onderworpen
kustgewest in Neder-Guinea tuss. d. benedenloop v. d. Congo en dien v. d. Loango-Luz.
en tuss. 5. en 6 ,) Z.-B. d. Natuur is er schoon,
maar 't klimaat ongezond. Er wonen naar
raming 10 000 menschen, die tot d. meestbeschaafden dezer streken behooren. Zij zijn
ervaren in 't smeden en in andere ambachten,
bouwen d. kustvaartuigen voor d. geheele
nabuurschap en zijn goede zeelieden. Bij d.
Congo-conferentie is 't Z.-O.-deel v. Cacongo
toegevoegd a. d. Congostaat.
Cacoutia heet een plantengesl. uit d. fam.
der 1V1yrobalaneen. Hiertoe behooren klimplanten uit tropisch Amerika. Langs d. rivieren
v. Guyana groeit C. coccinea, Aubl., die zich
a. zware boomen hecht, hare loten naar d.
top zendt en van daar d. twijgen, vol hartvormige bladeren on roode bloesems, naar
beneden laat hangen. d. Vrucht zelijkt een
groote druif.
Cactus-planten (Cacteae) vormen een
plantenfamilie, die vooral in d. heete gewesten
v. Amerika to huis behoort en zulke kenmerkende eigenschappen bezit, dat zij als een
der best afgesloten groepen v. 't plantenrijk
mag beschouwd worden. Op weinige uitzonderingen na ('t geslacht Peireskia) onderscheiden
zij zich door een sterk verdikten, uit een saprijke, vleezige massa bestaanden, kogelronden,
zuil- of bladvormigen, met een grijs-groene,
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leerachtige opperhuid bedekten stengel of
stam, verder door gemis a. bladeren en 't
bezit v. kleinere of grootere waterachtige verhevenheden, die met borstelharen of stevige
doornen gewapend zlijn , eindelijk door blocmen, die zich in vele gevallen door schitterende kleurenpracht onderscheiden en uit
talrijke bloembladen en meeldraden en een
onderstandig, eenhokkig vruchtbeginsel bestaan, dat een stip en versch. stempels draagt,
en later in een saprijke bes overgaat. LINNAEUS,
die v. deze familie slechts een zeer beperkt
aantal soorten kende, vereenigde deze alle tot
een enkel geslacht, waaraan hij d. naam Cactus
gat Later, toen 't aantal bekende soorten meer
en meer aanwies, vonden d. plantkundigen
zich genoodzaakt meer geslachten aan to
nemen, ten gevolge waarvan men thans, nu
men ongeveer 600 soorten v. Cactussen kent,
deze in zestien a twintig groepen verdeeld
heeft, waarvan ieder een bijzonderen naam
heeft ontvangen. Onder deze zijn 't meest bekend: d. geslachten Mammillaria, Echinocactus
on Melocactus, die een kogelronden stengel bezitten, welke bij 't eerste met tepelvormige
verhevenheden, bij d. beide andere met uitspringende ribben bezet is; verder 't geslacht
Cereus, walks stengels in uiterlijk met kantige,
vertakte of onvertakte, soms slangachtige verlengde zuilen of lange smalls bladeren overeenkomen; eindelijk 't geslacht Opuntia, dat zich
door platte, op versch. plaatsen met elk. verbonden schijfvormige stengelleden onderscheidt.
Verreweg de meeste Cactusplanten eischen
een droge on a. d. brandende zon blootgestelde
groeiplaats, 'tgeen een vreemd contrast vormt
met haar vleezig weefsel, dat met een waterig
sap gevuld is. Door deze eigenschap zijn zij
voor d. dorstigen reiziger v. veel waarde,
waarom Bernardin d. s. Pierre ze d. bronnen
der woestijn noemt. Sommige Cacte6n, zooals
o. a. vele Cerei, bloeien allerprachtigst; d.
bloemen v. Cactus grandiflora verbreiden een
laeerlijken vanieljegeur; andere, zooals d. Opunten, leveren zeer begeerde en verkwikkende
vruchten, terwijl daarenboven hare platte,
schijfvormige stengelleden gedroogd worden
en onder d. naam v. Indische vijgen worden genuttigd; weder andere, zooals d. zuilvormige
Cerei, bezitten stengels, die als fakkels gebrand of bij 't bouwen v. woningen gebezigd
kunnen worden; Slangencerei on Opunti6n
worden dikwerf als onoverkomelijke hinderpalen bij 't aanleggen v. heiningen of versperringen gebruikt.
Zeer belangrijke plantensoorten der CacteCn
zijn: Opuntia Tuna en Coccinellifera, die in
Amerika en een deel v. Azie tot woning en
voedsel strekken a. een insekt, dat een uitmuntende en kostbare verfstof oplevert, nl.
't Cochenille-insekt (Coccus Cacti). In versch.
gewesten v. Middel-Amerika worden deze gewassen in menigte op dusgen. Nopaleros gekweekt, welk kweeken op groote schaal noodzakelijk gemaakt wordt door d. spoed, waarmode 't insekt d. platte schijven verteert.
d. Geslachten Melocactus en Mammillaria
vertoonen een opmerkenswaardige afwijking
in d. structuur v. 't hout; dit bestaat niet uit
lange houtcellen met effen wanden on vaten,
maar uit looter korte, spoelvormige cellen,
waarin sierlijke spiraalswtize gewonden banden als wenteltrappen oprijzen.
d. Meeste en grootste verzamelingen v.
Cactusplanten treft men in Duitschland aan.
Daaronder verdient die v. d. Prins v. SalmReifferscheid-Dyck, welke 592 soorten telt,
een eerste vermelding.
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Cacus was volgens d. mythe een Italiaanscb.
herder, die a. Hercules eenige ossen v. Geryon
ontstal en ze, om dezen te verschalken, achterwaarts in een hol dreef, waar zij hem echter
door hun geloei verrieden. Hercules versloeg
daarom Cacus. Ovidius en Vergilius verhalen,
dat OACUS een noon v. Vulcanus en een ontzaglijke reus was, die d. omtrek onveilig
maakte.
Cadalso (Jost DE), een Spaansch dichter,
geb. to Cadix 8 Oct. 1741, gesneuveld 28 Febr.
1782, was gesproten uit een Biscaaisch adellijk
geslacht, genoot een goede opvoeding to
Parijs, reisde door een groot deel v. Europa
on trad in 1762 in d. krijgsdienst. In d. oorlog
tegen Portugal werd hij adjudant v. d. generaal, grant' v. Aranda, in 1777 majoor, maar
bij 't blokkeeren v. Gibraltar, in 1782, werd
hij door een granaat gedood. Hij schreef:
„Sancho Garcia" (treursp., 1771); „Los eruditos
a la Violeta" (1772); „Los ocios de mi juventud" (1772) on „Poesias" (1773). Zijn eerste
werken gaf hij uit onder d. pseudoniem JUAN
DEL VALLE, d. latere onder dien v. J. VASQUEZ.
Na zijn dood verschenen v. hem „Las cartas
Marruecas", eene navolging der „Lettres Persanes". Zijn werken zijn gezamenlijk uitgeg.
onder d. titel „Collection de obras en prosa
y en verso de Don Jose de Cadalso" (3 din,
Madrid, 1818).
Ca da Mosto (Luicti DA), geb. to Veneti8
in 1432, deed ondersch. ontdekkingsreizen
Tangs d. Afrikaansche kust v. d. Atlantische
zee. In 1454 to kaap s. Vincent aangekomen,
bood hij zijne diensten a. prins HENDRIK, bijgen.
D. ZEEVAARDER, die or zich bezig hield met
studien over d. verdere ontdekking v. d. Afrikaansche kust. Ten gevolge daarvan stevende
hij in 1455 met een vaartuig v. 90 ton n.
Madera, vervolgens n. d. kaap Blanco en
voorbtj Arguin naar Senegal, dat onlangs
ontdokt was. Op dezen tocht vertoefde hij
eenigen tijd bij vorst DAMEL, wiens gebied
zich v. Senegal tot kaap Verd uitstrekte. Na
bier veel stofgoud en slaven to hebben ingeladen, zette hij in gezelschap v. twee Portug.
schepen, die hij daar aantrof, d. tocht voort
en kwam hij a. d. monden v. d. Gambia, v.
waar d. reizigers wegens d. vijandelijke houding der inboorlingen en d. moedeloosheid v.
't scheepsvolk n. Portugal moesten terugkeeren. Een tweede rein n. d. Gambia werd
in 1456 door CA DA MOSTO in vereeniging met
twee Portugeezen ondernomen. Op dezen tocht
ontdekte hij, door storm v. 't land verwijderd,
d. Kaapverdische eilanden; zij gaven a. 't ail.,
waarop zij landden, d. naam v. Buonavista;
't grootste noemden zij s. Jago. Ofschoon zij
ditmaal door d. bewoners der Gambia-oevers
vriendelijker warden ontvangen, voldeed d.
inruiling v. stofgoud niet a. hunne verwachting. Na d. riv. Casamansa en Rio Grande een
eind opgevaren to zijn, keerde CA DA MOSTO
n. Portugal terug. d. Belangrijke, met veel
oordeel en orde gedane waarnemingen op doze
tochten heeft Ca da Mosto beschreven in
„Prima navigazione per l'Oceano alla terre
de Negri, della balsa Ethiopie".
Cadans bet. in d. muziek d. toonval, waardoor in een stuk 't volkomen slot bepaald
wordt, of althans een rustpunt, een afdeeling.
In dezen zin is d. cadans harmonisch of melodisch; harmonisch, als men in 't samenstemmen der tonen na een reeks v. samenhangende
akkoorden bij 't laatste er v. staan blijft of
een pool rusten laat, in 't eerste geval voile,
in 't tweede halve cadans; melodisch, als door
een opeenvolging v. tonen d. val voorbereid
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wordt. Voornamelijk wordt door cadans verstaan, 'tgeen ook gefigureerde cadans genoemd
wordt, 't aanhouden v. een noot boven haar
waarde voor 't slot v. een vocaal of instrumentaal muziekstuk, bijv. v. een aria of
concert. In dit geval legt d. executant, die d.
hoofdtoon heeft, zijn kunstvaardigheid a. d.
dag door willekeurige passages of wel door
't uitvoeren v. eenige hoofd-ideeen van 't stuk,
waarbij hij eindelijk op d. grondtoon v. 't stuk
terugkeert. 't Teeken v. d. cadans is een punt
in een boog, geplaatst boven d. noot, die aangehouden moot worden.
Cadaval (NUNO GAETANO ALVAREZ PEREIRA
DE MELLO, hertog v.), geb. 9 Apr. 1799 to Lissabon uit een zijlinie v. 't Huis v. Braganza,
vervulde een belangrijke staatk. rol in d.
onrustige tijden v. don Miguel en koningin
Maria da Gloria. Hij was in 1826 lid v. d.
raad v. regentschap, werd voorzitter v. d.
Kamer der Pairs en legde, toen kon. Pedro
afstand deed ten behoove v. zijn dochter Maria,
d. eed v. getrouwheid of in handen der Regentes, die hem daarop tot levenslang staatsraad benoemde. Bij 't veldwinnen der absolutische partij v. don Miguel weifelde hij lang
en gedroeg hij zich zeer dubbelzinnig, maar
bij d. intocht v. don Miguel to Lissabon (22
Febr. 1828) sloot hij zich geheel bij dezen
pretendent aan, hij werd diens eerste minister
en werkte made tot terzijdestelling v. d.
Grondwet onder 't schandelijk beweren, dat
d. eed, waarmede don Miguel doze bezworen
had, niet gel dig was, omdat er een gebrek in
d. vorm was geweest. Doch ook don Miguel
vertrouwde hem niet en deed hem in 1830 d.
portefeuille nederleggen. In 1833 kwam hij
wader a. 't bewind en verzette hij zich tegen
d. aanhangers der constitutie met alle macht,
maar, toen d. zaak v. don Miguel verloren
was, moest ook hij vluchten. Hij woonde sedert te Parijs, waar hij in 1838 stierf.
Cadaver is d. Lat. naam v. een lfik en
wordt meer in 't bijzonder toegepast op d.
doode lichamen, die a. een ontleedk. onderzoek onderworpen worden of tot anatomische
lessen dienen. Voor 't onderwtjs worden ook
kunstcadavers vervaardigd, gewoonlijk v. papier-mache, die uit elk. genomen kunnen worden, om d. leerlingen een aanschouwelijk
denkbeeld to geven v. d. vorm on plaats der
organen, v. d. ligging der ingewanden en spieren en d. loop der aderen.
Cadell (FRANCIS), geb. in 1822 to Cockenzie in Schotland, trad in 's lands zeedienst en
streed in 1841 tegen China. Na zijn ontslag
legde hij zich in Engeland toe op d. scheepsbouw, bevoer hij d. Amazonenrivier en bood
hij vervolgens zijn dienst a. d. Regeering v.
Z.-O.-Australia aan. Als gezagvoerder eener
boot verwierf hij in 1854 d. prijs v. 2000 p. st.,
die door gen. Regeering uitgeloofd was voor
't bevaren v. d. Murray-rivier; hij voer daze
op tot Albury, d. i. 1800 KM., on bewees ook
d. bevaarbaarheid der Murrumbidgi, een tak
v. d. Murray, welke hij 670 KM. opvoer. In
1856 ondernam hij een landreis v. d. Murray
N.- en N.-O.-waarts naar d. Darling-rivier, die
hij 450 KM. opvoer. Nog onderscheiden tochten ondernam hij om d. bevaarbaarheid der
rivieren en d. gesteldheid der kusten to onderzoeken. d. Belangrijkste v. daze was d. tocht
v. 1867 op '68 langs d. kust v. Noord-Australia,
toen hij in Arnhemsland d. Blyth-rivier ontdekte en d. Liverpool- en Roper-rivier zoover
rnogelijk opvoer. Hij deelde d. resultaten v.
zijn onderzoek in tijdschriften en dagbladen
mode; zoo yindt men in d. „Proceedings of
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the Royal Geographical society of London"
een reisverhaal v. hem „On the country to
the Grey-and Stanley-ranges".
Cadet of Kadet is in ons land d. naam
v. d. kweekelingen a. d. Milit. academie te
Breda en in 't algemeen in vele landen v.
jongelieden, die a. een bepaalde instelling tot
d. krijgsdienst bij 't leger of op d. vloot worden opgeleid. Oorspronkelijk beteekende cadet
d. jongeren zoon v. een adellijk gezin. Wijl d.
oudste zoon 't vaste goed erfde, bleef er voor
d. cadets weinig anders over dan in d. gees
telijken stand of in d. krijgsdienst een rang
te verwerven. Lodewijk XIV riep in 1682 een
instelling in 't leven, waarbij a. 900 jongere
zonen uit adellijke huizen een militaire opleiding werd gegeven, waarna zij als 2e luitenant bij 't lager warden geplaatst. d. Groote
Keurvorst v. Brandenburg en keizerin Anna
v. Rusland volgden dit voorbeeld en richtten
insgelijks kadettenscholen op.
Cadet de Vaux (ANT. ALEX.), gab. te
Parijs 13 Sept. 1743, was eerst apotheker, maar
verwierf zich met 't door hem uitgegeven
„Journal de Paris" een vermogen, dat hem in
staat stelde als een practisch landeigenaar te
kunnen leven, waarbij hij tot in hoogen ouderdo.m trachtte door schei-, tuin- of landbouwkundige proeven d. grond en d. fabrieken v.
zijn vaderland productiever te maken. Hij
was lid v. 't Fransche „College de Pharmacie"
en een der hoofdredacteurs v. 't „Journal
d' economie rurale at domestique" en v. d.
,fours complet d'agriculture pratique". Zijn
belangrijkste geschriften betreilen 't aftappen
v. 't water uit valleien door 't nivelleeren
der heuvelen, verbeteringen in d. opbrengst v.
d. landbouw en in d. gezondheids-politie, zoowel in d. steden als ten platten lande. Hij
leerde door zorgvuldige kweeking edeler wijnsoorten verkrijgen en verbreidde in 't algamean nuttige an nieuwe kennis aangaande
tuinbouw en landhuishoudkunde, bijv. 't in
stand houden der hooge bosschen op Corsica,
d. Rumfordsche soep, 't gebruik v. gelei uit
beenderen, 't reinigen v. linnen door stoom,
't wegnemen v. onrein water in d. omtrek v.
steden, 't acclimatiseeren v. d. koffieboom en
d. tabaksplant, 't veredelen der ooftboomen,
't verbeteren der snoeiing, 't krommen der
takken v. vruchtboomen ter vertraging v. d.
omloop der sappen an alzoo ter bevordering
der vruchtzetting, 't bezigen v. aardappelmeel
tot brood bij schaarschheid v. koren en d.
verbetering der voeding v. krijgslieden. Hij
vond ook nog d. galactometer (melkweger) uit
en overl. te Parijs in 1828.
Cadix ('t oude Gades) is een v. d. schoonste
en aanzienlijkste steden v. Spanje an ligt in
Andalusia op d. westpunt v. 't ail. Leon,
dat met een landtong verbonden is door een
op bogen rustende, a. beide zijden door d. zee
bespoelde straat. 't Heeft een door gedetacheerde forten verdedigdo havenkom, die
groote vloten kan bevatten. Overigens is daze
stad door d. natuur en d. kunst tot een der
sterkste vestingen v. Spanje gevormd. Cadix
ward door d. Tyri8rs gegrondvest, nit wier bezit
stad in dat der Carthagers °verging en later
in dat der Romeinen. In d. 13e eeuw werd zij
door d. Spanjaarden in verdedigbaren staat
gebracht. In 1596 werd Cadix door d. Naderlanders en Engelschen ingenomen en geplunderd, in 1702 weerstond 't echter d. vereenigden aanval v. d. Engelschen en Nederlanders.
In 1797 werd d. stad door d. Engelsche vloot
gebombardeerd. Sedert d. omwenteling v. 1808
was Cadix in een aanhoudenden staat v.
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opstand, waarom 't in 1810 door d. Franschen
geblokkeerd, maar door Wellington, die tot
in 't hart v. Spanje was doorgedrongen, in
1812 bevrijd ward. In 1820 kwamen te Cadix
d. regimenten in opstand, die daar bijeengebracht waren om d. zich vrij rnakende Amerik.
kolonien te bedwingen. Dit soldaten-oproer
(pronunciamento) gaf aanleiding tot een omwenteling, waardoor Spanje een constitutie
kreeg, te Cadix d. Cortes bijeenkwam an koning Ferdinand VII te Cadix zoo goad als
gevangene was. Een Fransch lager onder d.
Hertog v. ANGOULEME kwam hem in 1823 ontzetten an dwong door een bestorming der
forten an een hevig bombardement d. stad tot
vrijlating des Konings an ontbinding der
Cortes, waarna d. Constitutie afgeschaft ward.
Meermalen echter hebben d. Spanjaarden getracht d. Constitutie te Cadix v. 1820 te doen
herleven an ook in 1868 was Cadix 't uitgangspunt v. d. omwenteling, ten gevolge
waarvan d. Bourbons 't land moesten verlaten. — Cadix is d. zetel v. een zeedepartement an 't depOt v. een groot deal der oorlogsvloot. Ook is er een bisschop, afhankelijk
v. 't aartsbisdom Sevilla. d. Voorn. gebouwen
en inrichtingen zijn: 2 kathedraalkerken, van
welke d. eene eerst in d. 19e eeuw voltooid
is, nog 9 kerken, 13 kloosters, een kadettenschool, een sterrenwacht, een heelkundige
school, een botanische tuin, een arsenaal, twee
schouwburgen an een vuurtoren. Er zijn ruime
pleinen, o. a. d. alameda (wandelplaats), met
vijf rijen olmen beplant an met een amphitheater voor stierengevechten, dat 12 000 toeschouwers bevatten kan, v. hieruit heeft men
een prachtig vergezicht op d. seintoren (torre
del vigia). d. Stad is 't middelpunt v. d.
geheelen Spaanschen handel op Amerika. Er
zijn 60 000 inw., die hun bestaan vinden behalve in d. handel — ook sluikhandel — in
't binnenlandsch vertier, in d. visscherij en
in d. nabijgelegen zoutwerkan an wijnbergen.
d. Provincie Cadix, waarvan Cadix d. hoofdstad
is, bevat op 132 vk. geogr. mij1 430 000 bow.
Cadmium, dat in d. scheikunde aangeduid wordt door 't teeken Cd en vroeger ook
rnelinum genoemd werd, is een weinig voorkomend metaal, in 1817 en '18 bijna gelijktijdig ontdekt door STROMEIJER an HERMANN.
't Vergezelt 't zink an is daarmede gemengd
in 't galmei an d. zinkblende. Cadmium is wit
als tin, holder glanzend, kristallijn op d.
breuk, heeft een s. gew. v. 8,6 en een atoomgewicht v. 112; smelt bij 316° C en wordt
dampvormig bij 8-50' C. In d. dampkring blijft
't cadmium onveranderd, maar bij verhitting
verbrandt 't tot een rood bruin oxyde (C d 0).
't Wordt als bijproduct verkregen uit d. zinkgroeven in Silezie, in Moresnet (tuss. Limburg,
Luik an Akan) an in Engeland. 't Lost gemakkelijk op in salpeterzuur, moeiltjk an
alleen bij verwarming in andere zuren. Met
zwavel vormt 't een fraai geel poeder (C d S),
dat bij d. schil,ders onder d. naam jaune
brillant in gebruik is. Met zwavelzuur verbonden (C d S 04), wordt 't in d. geneeskunde
gebruikt.
Cadmus, d. stichter v. Thebe in Boeotie,
was volgens d. Grieksche mythe d. zoon v.
Agenor, koning der Phoeniciers, an kleinzoon v. Poseidon (Neptunus). Toen zijn zuster
Europa door Zeus, die d. gedaante v. een
stier aannam, was ontvoerd, werd Cadmus
met zijn drie breeders door hun vader uitgezonden om haar te zoeken. Na veal vergeefsche pogingen raadpleegde hij 't orakel te
Delphi, dat hem aanried zijn nasporingen te
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staken, zich a. 't geleide v. een koe, die
't teeken der voile maan op haren rug droeg,
over te geven en, waar deze bleef staan,
-een stad te bouwen. Zoo kwam Cadmus in
Boebtie, waar hij d. koe a. Athene (Minerva)
wilde offeren; maar, toen zijn reisgenooten
daartoe water uit d. bron v. Ares (Mars) wilden
halen, werden zij gedood door d. draak, die
deze bron bewaakte. Cadmus doodde d. draak
en zaaide op bevel v. Athene (Minerva) er
d. tanden van, waaruit gewapende mannen
to voorschijn kwamen. Cadmus wierp een
paar steenen onder hen en dit had ten gevolge, dat zij elk. zoolang bevochten, dat
slechts 5 v. hen overbleven. Met dezen bouwde
hij d. stad Thebe, die hij later met zijn gemalin
Harmonia, dochter v. Ares (Mars) en Aphrodite (Venus), verliet, om d. heerschappij over
d. Illyriers te aanvaarden. In een slang veranderd, werd hij naar d. Elyseesche velden
verplaatst. Volgens d. mythe is hij d. uitvinder v. 't letterschrift.
Cadmus is ook d. naam v. een hoogen berg
in Anatolie.
Cadol (EDUARD), geb. 11 Febr. 1831 te Parijs,
was eerst op kantoren werkzaam, maar wijdde
zich sedert 1853 geheel a. 't schrijven voor d.
dagbladpers en voor 't tooneel. Hij redigeerde
v Le Courrier des Theatres", was lid der redactie
v. andere bladen en schreef aanvankelijk vaudevilles, vervolgens degelijker dramatische
stukken, als: „Germaine" (1864); „Les ambitions de M. 1auvel" (1867); „Les inutiles"
(1868) en „La fausse monnaie" (1869). Daarna
schreef hij novellen, zooals: „Rose; splendeurs
et miseres de la vie theatrale" (2e dr. 1873);
„Madame Elise" (1875); „La bete noire" (1876)
en „Berthe Sigelin" (1878).
Cadore (JEAN BAPT. NOMPERE DE CHAMPAGNY, hertog v.), geb. te Roanne in 1756, trad
aanvankelijk in d. zeedienst, waarin hij opklom tot kapitein. Toen in 1789 d. Nationale
Vergadering bijeenkwam, werd hij door d.
adel afgevaardigd, maar hij huldigde d. nieuwere begrippen en voegde zich bij d. Derden
stand. Hoewel hij zich bij d. uitspattingen
der Revolutie a. 't openbaar leven onttrok,
ontging hij toch d. achterdocht v. 't Schrikbe wind niet, maar werd hij gevangen genomen; 9 Thermidor redde hem en 18 Brumaire
bracht hem in dienst v. Napoleon Bonaparte.
Deze benoemde hem tot staatsraad voor d.
Marine, in 1801 tot gezant te Weenen, in 1804
tot minister v. Binnenl. zaken, in 1807 v.
Buitenl. zaken. Hij voerde d. onderhandelingen, die tot afstand v. Ferdinand VII en
Karel IV in Spanje leidden, en in 1809 deed
hij 't huwelijksaanzoek v. Napoleon bij d.
aartshertogin MARIA LOUISE v. Oostenrijk. Hij
werd als staatssecretaris a. d. Keizerin toegevoegd en steunde haar in 't regentschap
en bij d. val v. Napoleon. Na d. Restauratie
leefde hij ambteloos, maar in 1819 verkreeg
hij zitting in d. Kamer der Pairs. Hij overl.
in 1834.
Cadorna (RAFAELA), geb. to Milaan in
1815, werd tot d. krijgsdienst opgeleid a. d.
milit. academie te Turtjn. Aanvankelijk werd
hij officier bij d. infanterie, maar hij legde
zich toe op wis- en werktuigkunde an werd
in 1840 officier bij 't korps ingenieurs. Toen
in 1848 d. opstand tegen Oostenrijk uitbrak,
werd hem door 't Voorloopig bewind opgedragen to Milaan twee compagnieen genie te
organiseeren en verkreeg hij d. rang v. majoor. Na d. herstelling v. 't Oostenr. gezag in
Lombardijg diende hij in d. Fransche gelederen
in Afrika tegen d. Kabylen en in 1854 in d.
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Krim-oorlog. Na d. bevrijding v. zijn vaderland in 1859 trad hij als generaal op om in
Toscane 't leger te organiseeren, op Sicilie
d. nieuwe orde v. zaken populair te maken,
waarin hij slaagde door zijn minzaamheid en
bedaardheid, en in Z.-ltalie d. rooverbenden
uit te roeien, 'tgeen hem niet geheel gelukte,
wijl hij een weerzin had tegen terechtstellingen en doodslag. Op 20 Sept. 1870 voerde hij
bevel over 't 4e armeekorps, dat na een kort
bombardement Rome innam. CADORNA wordt
meer beschouwd als een degelijk genie-officier
en gouverneur dan als een geniaal veldheer.
Alle partijen achten zijn edel karakter.
Cadorna (cAm,o), geb. 8 Dec. 1809 te Pallansa, een broeder v. d. voorg., studeerde in
d. rechten te Turyn en vestigde zich als advocaat te Casale. Toen d. volksbeweging tegen
Oostenrijk uitbrak, verwierf hij een plaats in
d. Volksvertegenwoordiging en hij verdedigde
daar d. staatkunde v. CAVOUR : 't constitutioneel koningschap tegen d. republikeinsche
partij. Hij werd minister v. Onderwijs en had
deel a. d. onderhandelingen met Oostenrijk
na d. ongelukkigen slag bij Novara. In d.
moeilijke jaren, die hierop voor 't Savooische koningshuis volgden, stond hij in d.
Kamer CAVOUR trouw ter zijde, hij was sedert
1857 president der Kamer en in 1859 weder
minister v. Onderwijs. In 1867 was hij minister v. Binnenl. zaken in 't kabinet-mENABREA.
en v. 1869 t. '75 gezant te Londen. In d. tusschentijden arbeidde hij in hooge betrekkingen immer a. d. eenheid, organisatie en wetgeving v. 't koninkrijk Italie, geheel d. oude
Piemonteesche vrijzinnige begrippen toegedaan en door alle partijen wegens karakter,
bekwaamheid en welsprekendheid geeerd.
Cadoudal (GEORGE), in d. oorlog der Vendee 't partijhoofd der Chouans, was d. zoon
eons molenaars te Brech, bij Auray in Morbihan en werd in 1769 geb. Hij nam in 1793
deel a. d. eersten opstand der koningsgezinden
tegen d. republiek, stelde zich a. 't hoofd v.
een bende matrozen, boeren en smokkelaars
en werd bij d. belegering v. Granville tot
officier benoemd. Terwijl hij met zijn vriend
LEMERCIER a. 't recruteeren was, werd hij
door d. republikeinen gevangen genomen en
naar Brest gevoerd, vanwaar hij evenwel na
eenige maanden ontsnapte. Sedert dien tijd
werd hij door zijn stoutmoedige ondernemingen d. schrik der Republikeinsche troepen.
Toen in 1795 een vergelijk tuss. dezen en d.
koningsgezinden tot stand kwam, weigerde
CADOUDAL
daarin toe te stemmen en hij
knoopte verbintenissen aan met d. uitgewekenen in Engeland om d. landing te Quiberon
te ondersteunen. Toen dit afsprong, vereenigde hij alle ontevredenen onder zijn vaandel en, toen d. generaal HOCHE hem in 't nauw
bracht, veinsde hij zich te onderwerpen, dock
spoedig stond hij weder in d. wapenen en.
verbreidde hij d. opstand door geheel Bretagne. d. Nederlaag der Vendeers te Grandchamp en Elven in Jan. 1800 dwong hem
eindelijk met d. generaal BRUNE in onder
handeling te treden. Hij moest zijn troepen
afdanken, bezwoer d. vrede en begaf zich n.
Londen, waar d. Graaf d'Artois hem tot luit.generaat verhief. Hij keerde spoedig n. Frankrijk terug en zocht d. opstand weder aan te
wakkeren, doch zonder gelukkigen uitslag.
d. Aanslag met d. machine infernale op 3 NiWise tegen 't leven v. d. eersten consul Bonaparte werd algemeen a. Cadoudal toegeschreyen, hoezeer hij dit loochende. Nadat Cadoudal
zich tot in 1803 beurtelings in Engeland en
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Frankrijk opgehouden had, vormde hij met
eenige uitgeweken officieren 't plan Napoleon Bonaparte te dooden. d. Saamgezworenen
landden 21 Aug. bij Beville a. d. kust v. Normandie en togen vermomd n. Parijs, waar
d. politie reeds v. hun plan onderricht was.
Reeds op 28 Febr. 1804 werd Pichegru met
eenige der saamgezworenen gevat en op
9 Mrt ook CADOUDAL. Hij werd op 10 Juni
1804 ter dood gebracht; hij had geen genade willen vragen; Bonaparte begenadigde
d. overige saamgezworenen: J. de Polignac,
Bouvet de Lozier, Lajolais, Ch. d'Hozier, Russellon en Rochelle. 't Geslacht CADOUDAL
werd na d. Restauratie in d. Franschen adel
opgenomen.
Caduceus, in 't Grieksch kerykeion, heet
d. gevleugelde staf v. Mercurius (Hermes),
met twee slangen omwonden. Bij d. Romeinen was deze 't teeken v. vrede en eendracht;
vandaar dat zij a. d. Carthagers d. keuze
tuss. oorlog en vrede aanboden door hun
een spies en een caduceus te zenden. — Als
zinnebeeld beteekent d. staf heerschappij, d.
slang rijkdom en d. vleugel nijverheid.
Cadzand ('t land v.), volgens d. spell. v.
d. Kon. Acad. v. Wetens. Kadzand, is bij
vreemdelingen dikwijls d. naam v. 't westen
v. 't vasteland v. Zeeland, 't westen v. 't
voormalige Staats-Vlaanderen; doch ten onrechte, want d. benaming komt alleen toe
a. 't voormalige eiland, dat d. gemeenten
Kadzand, Retrancheinent en Zuidzande omvat. Dit eiland, oudtijds waarschijnlijk een
deel v. 't vasteland v. Vlaanderen, maar door
d. stormvloeden der dertiende eeuw daarvan
afgescheurd, werd door 't bedijken v. d. grooten
s. Annapolder, in 1640, met 't land v. Groede
vereenigd, in 1742 door 't bedijken v. Nieuwerhaven ook met Oostburg en heeft eindelijk, in 1788, door 't leggen v. d. Kapitalenen 't opwerpen v. d. Bakkers-dam, opgehouden een eiland te zijn. 't Land v. Cadzand is
v. ouds een twistappel tuss. versch. vorsten
en meermalen 't tooneel v. oorlog geweest:
in 't laatst der dertiende eeuw tuss. d. graaf
v. Vlaanderen, Guy v. Dampierre, en dien v.
Holland, Floris V; in 't midden der veertiende
tuss. d. Vlamingen en Engelschen; later zochten d. Spanjaarden en nog later d. Franschen
er zich meester van te make; meest wegens
't krijgskundig belang voor 't belegeren v. 't
sterke Sluis. d. Franschen namen 't in 1794
en gaven 't in 1814 a. Nederland terug. — d.
Gemeente Kadzand telt 1300 inw.
Caecilia, een naam, door versch. beroemde
Romeinsche vrouwen gedragen, is ook die v.
een heilige der R.-Kath. kerk, die als beschermster der muziek wordt geoerd. Volgens d.
overlevering was zij een Romeinsche maagd,
verloofd a. d. heidenschen jonkman Valerianus; zij bleef echter door godsdienstige beweegredenen ongehuwd en bekeerde haren
verloofde en diens broeder, met welke beiden
zij in 233 d. marteldood onderging. De 22e
November is haar kerkelijke vierdag.
Caecilius heette een der oudste en vermaardste geslachten to Rome, dat er zich na
d. verdrijving der koningen uit Praeneste
nederzette. Spoedig in aanzien rijzende, kon
't zich beroemen gedurende 250 jaar d. hoogste
staatsambten, meer dan eenige andere familie,
to hebben bekleed, als: viermaal dat v. Pontifex Maximus, tweemaal dat v. Dictator,
even zoo dikwijls dat v. Magister Equitum,
twintigmaal 't consulaat, zevenmaal 't censorschap, en 't genoot negenmalen d. eer v.
cl. triomftocht.
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Caecena (AULUS CAJUS SEVERUS), een
Rom. veldheer, die veertig krijgstochten had
medegemaakt, was in 't jaar 6 n. Chr. stadhouder v. Moesio en volgde a. 't hoofd v. 403
cohorten in d. jaren 14 en 15 Germanicus
naar 't Teutoburgerwoud, om d. nederlaag v.
VARUS te wreken en 't gebeente der gesneuvelde Romeinen te begraven. d. Tocht er been
was glansrijk, maar op d. terugtocht ging d.
weg over een smal pad door moerassig veen
en werden zijn cohorten in d. flanken bestookt
door dichte drommen verbitterde Germanen.
Hij sloeg zich er door en bereikte met weinig
verlies Castra Vetera a. d. Rijn.
Caedmon, een Angelsaksisch geestelijkeuit d. 7e eeuw, was volgens d. overlevering
in zijn jeugd een herder, maar had een dichterlijken aanleg en vervaardigde vele liederen,
waarvan een tot ons gekomen en meermalen,
uitgegev. is onder d. naam „Caedmons paraphrase v. 't Oude Testament". Ofschoon sommige geleerden beweren, dat dit dichtwerk
eerst in d. 9e eeuw on slechts in d. manier
v. CAEDMON vervaardigd is, kan men 't aanmerken als 't oudste gedenkstuk v. Angelsaksische poezie, in stafrijm gesteld, d. w. z.„
dat in twee op elk. slaande versregels drie
bepaalde woorden met dezelfde letter aanvangen. CAEDMON stierf in 't klooster Whitby
omstr. 680. Een uitg. v. 't genoemde gedicht
is bezorgd door JUNIUS to Amsterdam in 1655.
Caejus (Q. SERVILIUS) was d. Rom. consul,
die ten tijde der oorlogen tegen d. Cimbren
on Teutonen d. tempel to Toulouse plunderde„
waarover hij na zijn terugkomst werd aangeklaagd, met 't gevolg dat hij ter dood veroordeeld werd.
Caelen (HENDRIK v.), geb. in 1582 to Beeringen in Limburg, studeerde to Leuven on
werd pastoor a. d. s. Catharinakerk to Brussel,.
kanunnik v. d. Mechelsche cathedraal on in
1644 bisschop v. Roermond. Hij had to voren
zijn goedkeuring gehecht a. 't werk over
AUGUSTINUS, dat door CORN. JANSENIUS, bisschop v. Yperen, was opgesteld, door v. CAELEN

was onderzocht en dat in 1640 was uitgeg.
Toen hij weigerde, zonder eenig voorbehoud
in d. veroordeeling v. dit work to berusten,
werd hij v. zijn bisschoppelijke waardigheid
ontzet. Hij bleef echter zijn overige kerkel.
waardigheden behouden en overl. to Brussel,
1 Febr. 1653.
Caelius heet een der zeven heuvelen,
waarop 't oude Rome gebouwd was.
Caelius (MARcus c. RuFus), geb. 82 v. Chr.,
was een Rom. redenaar, een leerling v. CICERO.
Hij verloor in d. burgeroorlogen 't leven. Van
zijn redevoeringen, die geestig maar scherp
waren, zijn slechts enkele fragmenten overgebleven, maar in „Ad diversos" komen 17
brieven voor v. CAELIUS a. CICERO, die zoowol
om d. stijl als d. inhoud groote waarde hebben.
Caen is d. hoofdstad v. 't Fr. depart. Calvados on ligt a. d. vereeniging v. d. Odon met d.
Orno a. d. spoorw. v. Parijs n. Cherbourg en
a. een kanaal v. 10 KM. lengte, dat d. stad
met d. zee verbindt. d. Stad is aangenaam
gelegen, drijft veel binnenl. handel on heeft
talrijke fabrieken; voorn. wordt er door d.
vrouwen kostbare kant vervaardigd in drie
soorten. Er zijn 42 000 inw.. een hoogeschool,
een teekenschool, een maatschappij v. kunsten
en wetenschappen, een landbouwk. en een
geneesk. genootschap, een openb. bibliotheek
v. 50 000 boeken, een museum, een plantentuin,
een bronzen standbeeld v. Lodewijk XIV op
't Keizersplein en d. s. Stevens-abdij met 't
graf v. WILLEM D. VEROVERAAR.
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Caerites of. Caeritum Tabulae waren
tafelen of registers bij d. Romeinen, waarop
d. namen der Caerieten, d. inwoners v. Caere
in Etruri8, waren geschreven, die wel Rom.
burgers waren, maar niet 't stemrecht hadden.
Op deze registers waren ook d. namen geplaatst v. hen, die wegens misdrijven v. 't
stemmen in d. volksvergadering waren uitgesloten.
Caermarthen, Zie Carmarthen.
Caernarvon, Zie Carnarvon.
Caerularius (MICHAEL) was v. 1043 t. '59
patriarch v. Konstantinopel. Onder hem werd
d. scheuring tuss. d. Latijnsche en Grieksche,
d. Westersche en Oostersche kerk, een vol
dongen feit. Hij had in vele kerken d. Lit.
ritus opgeheven en in een open brief 't gebruik v. ongezuurd brood bij 't Avondmaal
verboden, waarop een gezantschap uit Rome
te Konstantinopel kwam, eischende, dat hij
deze handelingen zou herroepen en afstand
doen v. d. titel „Algemeen patriarch". Hij
weigerde en daarom legden d. gezanten een
bul op 't altaar in d. Sophiakerk, waarbij
CAERULARIUS in d. ban gedaan en zijn leer
kettersch verklaard werd.
Caesalpinia L. heat 't voorn. geslacht
v. d. plantenfamilie, die ook dozen naam
draagt en nauw verwant is a. d. Vlinderbloemigen. Hiertoe behooron heesters on ranke
boomen in d. Keerkringslanden; zij hebben gedoornde takken, altijd groene bladeren, dragon
veelal gele bloemen in aren en veelzadige
peulvruchten. Op d. 0.-I.-eil. groeit C. sappan,
een boom, 5 M. hoog, die 't sappanhout levert,
waarvan 't afkooksel zwart is, maar door 't
bijvoegen v. aluin een fraai roode verfstof
wordt. Ook groeit in die gewesten C. pulcherrima, waarvan d. bloemen, pauw- of paradosbloemen geheeten, goudgeel zijn en lange
scharlaken roode meeldraden hebben.
Caesar (cAtJus JULIUS), zoon v. een Romeinsch praetor v. denzelfden naam, uit 't beroemde geslacht der Juliussen, werd to Rome
gab. op d. 12n der maand Quintilis, later naar
hem d. maand Juli genoemd, in 't jaar 654 na
d. stichting v. Rome. Op zestenjarigen leeftijd
verloor hij zijn vader. Hij toonde reeds vroeg
zulk een sterke eerzucht, dat d. dictator Sylla
er ernstig over dacht d. jongeling to doen
dooden. Uit Rome geweken, opende hij in Azio
d. reeks der krijgsbedrijven, waardoor hij,
misschien nog meer dan door zijn staatkunde,
beroemd is geworden. Ook door welsprekendheid muntte hij uit en te Rhodus oefende hij
zich onder Apollonius Melo in d. vrije kunsten.
Bij d. overvaart derwaarts vial hij in handen
v. zeeroovers; hij kocht zich los, doch, zoodra
hij vrij was, stak hij met eenige schepen in
zee, hij tastte d. zeeroovers aan en bracht
hen ten onder. Daarna to Rome teruggekeerd,
klom hij v. d. eene waardigheid op tot d.
andere; hij werd achtereenvolgens krijgstribuun, quaestor, aedilis, pontifex maximus en
praetor. Als landvoogd naar Spanje gezonden,
zag hij to Cadix 't standbeeld v. Alexander
d. Groote en hij beklaagde zich toen, dat deze
reeds een wereldveroveraar was op een leeftijd,
toen hij self nog niets meende gedaan to
hebben. Na zijn terugkomst to Rome werd
hij, ruim veertig jaar oud, tot consul verheven ;
hij wist zich toen reeds zulk een gezag to
verwerven, dat hij alles, zijn ambtgenoot niets,
beteekende. Hij onderwierp in Galli8, Germania Helvetia en Brittannie een menigte
volksstammen a. d. Romeinsche heerschappij,
doch zijn krijgsroem en wassende invloed
berokkenden hem gevaarlijke benijders en
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mededingers, vooral toen hij te Rome met
ongewone pracht en toejuichingen werd ontvangen. Had hij vroeger met Pompejus on
Crassus 't Driemanschap uitgemaakt en Pompejus a. zich verbonden door hem zijn dochter
ten huwelijk to geven, toen 't d. vraag werd,
wie 't hoofd v. 't Rom. rijk zou zijn, stonden
Caesar en Pompejus vijandig tegen elk. over
on ieder a. 't hoofd eener staatspartij, terwijl
Caesar door 't yolk, Pompejus door d. Senaat
werd ondersteund. Na kort beraad trok Caesar
over d. Rubicon, op Pompejus aan en verdreef hij hem uit Italie, nog ear deze tijd had
zijn macht bijeen to brengen. Nu trok d.
Overwinnaar na tien jaar afwezigheid Rome
binnen, waar 't yolk hem jubelend ontving
en Caesar zich v. d. schatkist meester maakte.
Hij trok toen eerst n. Spanje om d. aanhang
v. Pompejus, die daar aanzienlijk was, to
fnuiken. Zegepralend naar Rome teruggekeerd,
werd hij tot dictator benoemd on verschafte hij
zich nog meer d. volksgunst door 't namen v.
besluiten, die hoofdzakelijk a. d. lagere standen
ten goede kwamen. Daarna verzamelde hij alle
strijdkrachten om Pompejus to verslaan, die
in Griekenland zijn aanhang vereenigd had.
Bij Pharsalus (48 v. C.) had 't beslissend
treffen plants; d. overwonnen Pompejus
vluchtte naar Egypte, maar word er door d.
koning Ptolomaefis gedood. Toen wendde
Caesar d. wapenen tegen Ptolomaets, wiens
rijk hij a. Cleopatra gaf. Vervolgens behaalde
hij een reeks v. overwinningen : in Klein-Azie
op Pharnaces, d. zoon v. Mithridates, in
Afrika op Scipio en Juba, die zich a. 't hoofd
der overblijfselen v. Pompejus' lager hadden
geplaatst en in Spanje op d. laatste Pompejanen.
Thans was Caesar ten toppunt v. macht,
hij gebruikte die to Rome tot 't verordenen
v. allerlei verbeteringen. Ook kunsten en
wetenschappen ontgingen niet a. zijn blik.
Bouwkunst, scheepvaart, landbouw warden
door hem bevorderd. d. Verwarden kalender
regelde hij met een nauwkeurigheid, die bij
d. sterrenkundige kennis v. dien tijd niet beter
zijn kon; hij stelde 't jaar op 365 dagen met
inlassching v. eon dag om d. vier jaar, 'tgoon
zoo weinig v. d. ware lengte des jaars afwijkt,
dat 't verschil in vier eeuwen slechts drie
dagen bedraagt. VOOr Caesar stemde d. almanak geen zes jaar met d. loop der zon.
overeen. Hiertoe bediende hij zich v. d. wisen sterrenkundige Sosigenes, uit Alexandria,
gelijk hij over 't geheel uitmuntte in 't kiezen
der personen, a. wie hij een taak toevertrouwde, iets, dat hij gemeen had met Napoleon. Caesar liet d. grondbezittingen opmeten
en daarvan registers aanleggen on dus eenigermate d. grond leggen tot kadastrale beschrijving; zoo ook verordende hij bevolkingsregisters. Zijn plannen strekten zich nog verder
uit: na een tocht tegen d. Parthen tot 't
wreken v. d. dood v. Crassus wilde hij d.
kusten v. d. Kaspische zee bemachtigen en
daardoor 't Romeinsche gebied tot een samenhangend geheel maken. Ook wilde hij eon
prachtigen tempel to Rome laten bouwen ter
eere v. d. krijgsgod; een volledige verzameling v. wetten bijeenbrengen, openbare bibliotheken aanleggen; d. Pontinische moerassen
droog maken on een wag over d. Alpen aanleggen. Doch d. dood verhinderde hem in 't
ten uitvoer leggen v. doze plannen. Er had
zich to Rome in 't geheim een partij gevormd,
die, omdat Caesar na d. slag bij Pharsalus
tot levenslang dictator benoemd was, met d.
titel v. Imperator (gebieder), d. vrijheid en d.
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republikeinsche staatsregeling geschonden
achtte. Brutus en Cassius plaatsten zich a.
't hoofd eener samenzwering. Zij maakten
gebruik v. Caesars onbezorgdheid en overvielen
hem in d. Raad, waar zij hem 15 Mrt v. 't
jaar 44 v. C. met dolksteken ombrachten.
Caesar was een der grootste mannen der
, oudheid, een man, die d. fortuin meer beheerschte, dan dat hij door haar werd geleid
op d. baan v. roem en verheffing tot d. hoogste waardigheden. Behaalde hij glorie op 't
oorlogsveld, ook als staatsman had hij ongewone verdiensten; deze worden in d. schaduw gesteld, doordat d. keizer-regeering over
Rome door onbekwame en onwaardige opvolgers is bezwalkt. Ook als schrijver bekleedde
Caesar een eervolle plaats; echter zijn alleen
zijn aanteekeningen over d. oorlog in Gallie
en d. burgeroorlogen tot ons gekomen; d.
eerste geven ook eenig licht over d. oudste
geschiedenis v. ons vaderland. In zijn huiselijk leven was CAESAR prachtlievend tot verkwisting toe. Hij bezat een ongeOvenaard
talent, personen a. zich to verbinden en, naar
hij 't wilds, genegenheid of ontzag in to boezemen, al wat hem omringde evenals Napoleon beheerschend door d. machtigen invloed
v. zijn persoonlijkheid. Hij is viermaal gehuwd geweest: met Cossutia, Cornelia, Pompeja en Calpurnia; d. eerste en derde werden
door hem verstooten, d. tweede overleed on
d. vierde overleefde hem. Met CLEOPATRA
was hij verbonden, waaruit een zoon geboren
word, CAESARION geheeten.
Caesar was d. naam, die d. op CAJUS
JULIUS CAESAR volgende Romeinsche imperators ter eere v. hun voorganger droegen. OCTAVIANUS als aangenomen zoon v. CAESAR droeg
dozen naam v. rechtswege on dus ook d. op
hem volgende familieden Tiberius, Caligula,
Claudius en Nero. Na dozen was 't woord
CAESAR een titel, die bij d. regeerenden imperator vOOr d. naam, bij d. vermoedelijken
troonopvolger doorgaans achter d. naam, gedragen word. d. Met CAESAR betitelde was
medebestuurder des Rijks, bekleed met den
koninklijken mantel, 't purper on d. diadeem.
Toen door d. veroveringen v. Karel d. Groote
d. landen v. 't Westersch Rom. rijk nagenoeg
weder alle onder een hoofd vereenigd waren,
werd hij door d. Paus als CAESAR (keizer)
gekroond en deze titel ging bij erfenis over
op d. koningen v. Duitschland, ofschoon dozen
uit versch. geslachten verkozen werden on ook
niet alien d. titel gedragen hebben. (Na Karel
d. Eenvoudige 't eerst weder door Otto I).
Van daar, dat men in later tijd door de Keizer
verstaat 't hoofd v. 't Duitsche rijk. Tegenwoordig verstaat men door keizer d. beheerscher v. een uitgestrekt rijk, zooals d. Oostenrijksche monarchie, Duitschland, Rusland,
China on Britsch-Indio; immers a. koningin
Victoria is onder 't ministerie Beaconsfield
{Disraeli) d. titel toegekend v. Keizerin v. Indio.
Caesarea is d. naam v. eenige steden in
't Rom. rijk, die door keizers gesticht of te
hunner eere aldus genoemd werden. d. Meest
bekende hiervan zijn: Caesarea, d. hoofdstad
v. Cappadocia, 't oude Masaca, a. d. Argaeus
in Cilicie; Caesarea Palaestinae, a. d. Middell.
zee op d. grens v. Galilea en Samaria, vroeger Stratonis Turris, door koning HERODES,
13 jr. v. Chr., vergroot en ter eere v. Augustus
verdoopt; Caesarea Paneas in Galilea bij d.
bronnen v. d. Jordaan en Caesarea Mauritaniae
op d. N.-kust v. Afrika, eertijds Jol geheeten,
maar door koning JUBA uitgebreid en naar
Augustus genoemd.
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Caesarion, d. zoon v. Caesar en Cleopatra,
eigenlijk PTOLOMAEUS geheeten, was geboren
47 v. C., kort voordat Caesar Egypte verliet.
ANTONIUS verklaarde in d. Senaat, dat Caesar
dit kind als zoon erkend had en bonoenide
het in 42 v. Chr. tot Koning v. Egypte, Libye,
Cyprus en Coelesyrie; dit wekte d. bezorgdheid v. Octaviaims en werd oorzaak v. d.
dood v. d. knaap, want na d. slag bij Actium
trachtte CLEOPATRA haar zoon wel to redden
door- hem naar Indio to zenden, maar zijn
opvoeder RHODON, die hem geleiden zou, had
zich laten omkoopen, verried hem, bracht hem
naar Alexandria, waar hij in d. gevangenis
geplaatst en na d. dood v. Cleopatra omgebracht werd.
Caesarismus noemt men een regeering,
welke gelijkt op die v. CAESAR, d. w. z. waar
a. 't hoofd v. d. staat zich iemand gesteld
heeft door d. volksgunst of langs democratischen wog en dan nagenoeg onbeperkt regeert.
Er is wel een volksvertegenwoordiging, maar
met zeer beperkte bevoegdheid en meer slaafs
goedkeurend, wat d. gebieder wil, die doorgaans zijn kracht in 't lager en d. genegenheid der lagere volksklasse zoekt. Cromwell
in Engeland, d. beide Napoleons in Frankrijk,
d. snel verheven on gevallen keizers in Mexico
en op Haiti gaven voorbeelden v. zulk een
caesarismus.
Caesarius Nazianzenus, overl. 368 n.
Chr., was een Christen-wijsgeer en natuurkenner to Konstantinopel. Op zijn naam gaat
een verzameling „Questiones theologicae et
philosophicae".
Caesarius v. Heisterbach, gob. in 1170
to Keulen, overl. in 1240 als prior v. 't cistercienser-klooster to Heisterbach bij Bonn, was
d. schrijver v. een lijst der aartsbisschoppen
v. Keulen, v. een levensbeschrijving v. s. Elizabeth en v. een „Dialogus magnus visionum
et miraculorurn".
Caesium (Cs. atoomgewicht 133) is een
metaal, dat in vereeniging met rubidium voorkomt in lithionglimmer, in veldspaath, in
potasch, maar vooral in zoute en mineral°
bronnen. 't Is 't eerste metaal, dat door d.
spectraal-analyse is ontdekt; brengt men een
ongelooflijk geringe hoeveelheid in d. vlam
v. d. spectraal-toestel, dan vertoonen zich in
't spectrum twee heldere blauwe strepen.
't Is echter nog niet gelukt caesium afzonderlijk to verkrijgen, want bij afscheiding in
d. dampkring verbindt 't zich onmiddellijk
met d. zuurstof, on in 't luchtledige gaat 't
insgelijks terstond nieuwe verbindingen aan.
Caestus heette bij d. Rom. vuistvechters
d. handschoen v. ruw leder, waarmede doze
d. hand bekleedden om d. slagen krachtiger to
kunnen toebrengen; zij werd daartoe zelfs met
metaal verzwaard. Caestus heette ook d. gordel, dien d. bruid droeg on bij 't huwelijk door
d. bruidegom werd losgemaakt, daarmede zinspelende op d. gordel, dien Venus a. Juno
leende om Jupiter to bekoren.
Caesuur of snede heet 't rustpunt in een
langen versregel. Dit valt in zesvoetige regels
gewoonlijk na d. zesde on in vijfvoetige regels
na d. vierde lettergreep, bijv. in „Hier heeft
d. Wintervorst zijn zetel opgeslagen" na vorst
on in „Vergeet mij niet. 'k Zal immer aan u
denken" na niet. Door 't geregeld te zelfder
plaatse wederkeeren v. d. caesuur verkrijgen
gedichten in zulke versmaat iets eentonigs
en daarom behoort 't tot d. techniek der dichtkunst door d. zinbouw d. caesuur meermalen
to verplaatsen, zoodat deze achter d. tweede
of vierde lettergreep komt. Bilderdijk
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en Da Costa deden dit meesterlijk, onze vroegere treurspeldichters verzuimden 't vaak. —
Ook in d. muziek verstaat men door caesuur
d. korte rustpoos, die na een periode v. hoogstens zes maten intreedt.
Caffarelli da Falga (LOUIS MAR. JOS.
MAX.), geb. 13 Febr. 1756 op 't voorvaderlijk
kasteel in Languedoc, begroette met geestdrift
d. beginselen der Fransche staatsomwenteling,
trad in d. krijgsdienst en streed met roem
a. d. Rijn, maar trok zich terug, toen Lodewijk
XVI werd terecht gesteld. Hij gaf zijn weerzin onverholen te kennen en werd daarom in
d. gevangenis gezet. Hij herkreeg later d.
vrijheid, nam onder Directoire zijn plaats
bij 't leger weder in en verloor bij Kreuznach
in 1797 een been. Toch nam hij als chef v. 't
korps ingenieurs deel a. d. tocht n. Egypte.
Hij klom daar op tot divisie-generaa], maar
werd bij s. Jean d'Acre doodelijk gewond,
zoodat hij na weinig dagen overl. (27 Apr.
1799). Hij bezat groote wiskundige kennis en
schreef over wijsgeerige en paedagogische
onderwerpen verhandelingen, die in d. werken v. 't Instituut, waarvan hij lid was, opgenomen zijn. — Zijn broeder AUGUSTE C.
klom in Ital. krijgsdienst insgelijks op tot
divisie-generaal. Napoleon gebruikte hem, om
d. Paus to overreden d. Keizer bij d. kroning te zalven, benoemde hem in 1805 tot
gouverneur der Tuilerien, waarna hij v.
1806 t. '10 minister v. Oorlog in 't koninkrijk
Italie was.
Caffeine of Theine (Cs Hi. N4 02) is 't
werkzame bestanddeel der koffie. 't Kristalliseert in glinsterend witte naalden en heeft
een zeer bitteren smaak.'t Hoeft bijna dezelfde
samenstelling als d. theobromine
H, N4 02)
der cacao boonen. Caffeine is aanwezig in koffieboonen met 1/2 pct, in theebladeren met 2 a 4
pct, in d. bladeren v. ilex paraguayensis, in d.
noten v. cola acuminata en in d. guarana met
5 pct; dit laatste is een extract v. d. vruchten v. d. Paulinia sorbilis in Z.-Amerika.
Caffeine is eene zwakke basis, smelt bij 230' C.,
werkt bij 't gebruik opwekkend, maar veroorzaakt hartklopping. 't Levert onbestendige
verbindingen met zuren en geeft bij oxydatie met chloor of salpeterzuur nevens methylamine en chloorcyaan amalinezuur. Met
alcoholische kali of barytwater gekookt, gaat
't in caffeicline (C, H12 N4 0) over. Dit levert
fraaie, goed kristalliseerende verbindingen
met zuren. 't Is opmerkelijk, dat d. menschenrassen, onbekend met elkander, in d. meest
verschillende wereldstreken (Arabia, China,
Mexico, Z.-Amerika) d. planten hebben uitgekozen (koffie, thee, cacao, paraguay-thee), die
dit beginsel bevatten.
Caffi (IpPoLiTo), geb. in 1814 te Belluno,
had zulk een goeden aanleg tot de schilderkunst, dat hij, niettegenstaande geldelijke middelen tot zijn opleiding geheel ontbraken, hij
te Veneti6 zich zoo bekwaamde, dat zijn schilderij „d. Kruisweg" hem geld genoeg opbracht,
om te Rome verder te studeeren. Hij schilderde meest klassieke bouwwerken met een
oorspronkelijk, eigenaardig penseel en bereisde, om schetsen te verzamelen, Griekenland en d. Levant. Op d. tentoonstelling te
Parijs in 1855 trok d. algemeene aandacht zijn
„Carnaval te Rome", hij ontving veertig bestellingen voor kopieen v. doze schilderij. CAFFI
was ook een goed teekenaar en schreef een
geacht werk over d. doorzichtkunde. Hij mengde
zich ook in d. vrijheidsbewegingen v. zijn
vaderland, werd zelfs in 1848 door d. Oostenrijkers ter dood veroordeeld en sneuvelde in
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d. zeeslag bij Lissa op 20 Juli 1866 a. boord
v. d. „Re d'Italia".
Cagliari is d. hoofdstad v. 't ail. Sardinia
en ligt a. d. Zuidzijde v. 't eiland, a. d. helling
v. een heuvel en a. een ruime baai, die een
v. d. grootste en veiligste havenkommen v.
Europa vormt. d. Stad heeft 40 000 inw., die
hoofdzakelijk in d. handel en in 't vervaardigen v. manufacturen hun bestaan vinden.
Ook liggen in d. nabijheid twee aanzienlijke
zout-bergwerken. Onder d. voorrechten der
ingezetenen v. Cagliari behoorde v. ouds, dat
zij zich kosteloos uit d. bosschen konden
voorzien v. bouw- en brandhout en uit d.
magazijnen v. zout. Cagliari besta at uit vier
deelen: 't oude koninklijke slot, op d. heuvel ;
d. voorstad Marina, a. zee; Stampace, t. W.;
Villa Nuova, t. 0. Zij is goed gebouwd en
heeft luisterrijke paleizen, 38 kerken, 20 kloostors, een hospitaal, een korenmagazijn on een
schouwburg. Er is een hoogeschool, door koning Filips IV v. Spanje gesticht, a. welke
een rijke bibliotheek en een museum v. oudheden verbonden zijn. Onder d. overige wetensch. inrichtingen verdienen een seminarie,
een adellijk college, een gymnasium en eon
landhuishoudk. maatschappij genoemd te worden. Er is echter dikwijls gebrek a. goed
drinkwater. Van 't oude Karales (zoo is d.
oorspronkelijke naam, door d. Karthagers a.
d. stad gegeven, die haar 540 v. Chr. stichtten)
zijn nog gedenkteekenen over, o. a. d. grondslagen v. een amphitheater voor 20 000 personen en v. een tempel, a. Vesta gewijd, cisternen (onderaardsche gemetselde gewelven tot
bewaring v. drinkwater) on heirwegen. Ofschoon in d. nabijheid aanzienlijke landgoedcron liggon, is d. omtrek meer vruchtbaar
dan schoon; hij levert wijn op v. voortreffelijke hoedanigheid.
Cagliari (PAoLo), Zie Veronese.
Cagliostro (ALEX. graaf v.), geb. 2 Juni 1743
te Palermo, heette eigenlijk JOZEF BALSAMO,
was een behendig bedrieger, en nam d. titel,
onder welken hij algemeen bekend is, aan bij
zijn tweede verblijf to London, nadat hij reeds
allerlei klinkende namen gedragen had. Hij
had zijn vader vroeg verloren, maar zijn oom
zorgde voor zijn opvoeding ; his) studeerde eerst
in 't seminarie v. s. Rochus to Palermo en kwam
daarna in 't klooster der Barmhartige broeders
te Caltagirone, waar hij schei- on geneeskunde
leerde. Hij geraakte echter in kennis met d.
alchimist WALLOTO, die hem in allerlei kunstenarijen maar ook in 't nabootsen en vervalschen v. handschriften onderwees. Wijl d. politie hun kwade praktijken op 't spoor kwam,
ontweken zij Sicilia on BALSAMO zwierf vervolgens als goochelaar, waarzegger en schatgraver door Italie, Griekenland, Egypte on
Perzie. In Italie teruggekeerd, verbond hij zich
met LORENZA FELIZIANI, die hem door hare
buitengewone schoonheid en bekoorlijkheid
behulpzaam was in 't misleiden on verleiden
v. hooggeplaatste personen. Hij bezocht met
haar alle hoofdsteden v. Europa en, terwijl
zij d. lichtzinnige mannen verblindde, bedroog
hij de lichtgeloovige vrouwen door haar tincturen, essences, verjongings- on schoonheidsmiddelen en minnedranken to verkoopen; ook 't
voorgewende goudmaken en vinden v. d. steen
der wijzen bracht hem veal geld op. 't Toppunt zijner speculatie op d. lichtgeloovigheid
der menschen bereikte hij to London, toen hij
daar onder d. naam „graaf v. Cagliostro" optrad als stichter der Egyptische vrijmetselartj,
een stelsel v. zooveel onzin on dweperij, dat
't d. ontleding niet waard is. Hij zelf was d.
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Groot- Kophta der orde en maakte d. adepten
wijs, dat hij ze kon doen herboren worden
naar lichaam en geest, dat zij dan 5557 jaar
zouden leven, vrij v. d. erfzonde, in een staat
v. onschuld en opklimmend tot volmaaktheid.
Hij verzekerde d. zondvloed en d. bruiloft te
Kana to hebben bijgewoond, d. toekomst zoo
holder to kennen als 't heden, geesten to kunnen doen opkomen en dooden levend to kunnen maken. Vooral d. verkoop v. 't verjongingswater bracht hem veel geld op en hij
gebruikte dit om zich met een bedwelmenden
luister to omringen. 't Is onbegrijpelijk, hoe
d. hoogstgeplaatste en meest beschaafde personen zich door daze dwaasheid lieten medesleepen. Mode-artikelen heetten „a la Cagliostro"; in Polen wilde men hem tot vorst
v. Koerland verheffen. In Frankrijk dreef hij
't spel echter to ver; hij had in 1780 to Straatsburg d. kardinaal ROHAN voor zich gewonnen,
misleidde dozen, was in 1785 betrokken in d.
verduistering v. „'t halssnoer der Koningin"
en werd in d. Bastille gezet en daarna uit
Frankrijk gebannen. Hij ging wader naar Engeland, maar ook daar was zijn rijk uit, want ItoRAND had hem afdoende ontmaskerd. LORENZA.
haalde hem over naar Italie terug to keeren,
maar daar viol hij in 1791 in handen der Inquisitie, zoodat hij ver000rdeeld werd tot d. brandstapel. d. Paus veranderde dit vonnis in levenslange kerkerstraf en CAGLIOSTRO stierf in d.
gevangenis in 1795. Hij had een indrukwekkend voorkomen, een doordringenden blik,
veel menschenkennis, was gevat, schrander,
onvervaard en sprak vloeiend vele talon.
LORENZA eindigde in een klooster haar leven.
Cagna (ACHILLE GIOVANNI), geb. to Vercelli in 1847, had een gebrekkige opleiding
genoten, maar uitstekenden aanleg tot d. fraaie
letteren. Dit werd opgemerkt door d. hoogleer.
G. DE AGOSTINI, die zorg droeg voor zijn worming en hem een goede betrekking op een
handelskantoor verschafte, waar hij tijd overhield tot letterk. arbeid. Sedert schreef hij:
d. drama's „Maria"; „Bozzetti" en „Spartaco";
d. blijspelen In societa"; „Feste nuziali" en
„Falene del amore"; d. dichtbundels ,Povera
Cetra" en „Serenate" en d. romans „l'Arte in
pro v incia" en „Un bel sogno".
Cagnola
marchese), een beroemd
bouwkundige, werd in 1762 to Milaan geb. Hij
studeerde to Rome, gaf reeds vroeg blijken
v. aanleg tot d. kunst en wijdde zich, ofschoon
hem versch. betrekkingen opgedragen werden,
voorn. a. d. bouwkunst. Zijn roam verbreidde
zich spoedig; Napoleon droeg hem d. regeling
op v. 't decoratief bij zijn kroning to Milaan
als koning v. ItaliO en bij zijn huwelijk met
d. aartshertogin Maria Louisa. d. Voorn. wer
ken v. CAGNOLA zijn: d. Arco della pace to
Milaan, in 1806 begonnen en eigenlijk bestemd
tot een triomfboog voor Napoleon, en een
boog op d. wapenplaats nabij d. Porte Ticinense in dezelfde stad ; d. klokkentoren v.
Urgnano in Bergamo en een grafkapel voor
't geslacht v. Metternich. CAGNOLA gaf in
1802 to Milaan uit „de Mausole6n van Visconti, Gamboni en Aeguizzola" en overl. 14
Aug. 1833.
Cagnoli (ANTONIO), geb. op 't eil. Zante in
1747, trad in Venetiaanschen staatsdienst en
vergezelde als secretaris d. gezant MARCO ZENO
naar Madrid en in 1776 naar Parijs. Hier zag
hij bij een bezoek aan 't observatorium d.
ring v. Saturnus en hij was daardoor zoo getroffen en opgetogen, dat hij besloot zich
geheel a. d. sterrenkunde te wijden. Hij bestudeerde die onder d. leiding v. LALANDE, bracht
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d. noodige toestellen bijeen en vestigde zich

to Verona, waar hij een sterrenwacht deed
bouwen. Hier vorwierf hij snel een Europeeschen naam en werd hij president v. d.
„Academia agraria". Bij d. bestorming v. Verona door d. Franschen in 1797 gingen echter
zijn kostbaarste instrumenten verloren en, hoewel hem d. schade word vergoed, is d. sterrenwacht niet hersteld. Hij werd hoogl. in d. wiskunde a. d. milit. school to Modena on ctverl.
in 1816. Van zijn schriften zijn 't belangrijkst:
„Trigonometria piana e sferica" en „Seziones
coniche".
Cagnoni (ANTONIO), een Ital. componist,
gob. in 1828 to Godiasco, ontving zijn opleiding
a. 't conservatorium to Milaan on was langen
tijd kapelmeester to Vigevano. Hij heeft een
groot aantal opera's geschreven, waarvan er
vele tot d. meest gelief koosde v. 't Ital. tooneel
behooren, zooals: „Don Bucefalo" (1847); „II
testamento di Figaro" (1848); ,Amori e trappole" (1850); „Giralda" (1852)• „II vecchio della
Montagna" (1863); „Michele Perrin" (1864); „La
Tombola" (1869); „:Un cappriccio di Donna"
(1870); „Papa Martin" (1871) on „Duca di Tapigliano" (1874).
Cagots of Gahets zijn misvormde personen in d. Fransche Pyrenean, die men vroeger met d. Cretins verwarde. Zij zijn niet
alien zoo onnoozel als dozen, maar staan toch
op een laag punt v. ontwikkeling naar lichaam
on ziel. Zij zijn kenbaar a. d. rondo ooren
zonder lellen en a. een opmerkelijke snapachtigheid. In d. middeleeuwen werden zij verafschuwd; men meende, dat zij a. huidziekte
laden; zij moesten zich door kleeding en
woonplaats onderscheiden, d. kerk door een
bijzondere deur ingaan on hadden daar een
afzonderlijke plaats. Ofschoon d. Revolutie
hun burgerschapsrechten toekende, heeft zij
't vooroordeel tegen d. Cagots niet kunnen
opheffen. Ook a. d. Spaansche zijde der Pyrene6n leven er. Zij zijn veelal timmerlieden
en stammen rnisschien of v. d. Gothen; d.
naam kan afgeleid zijn• v. „Canis Gothus"
(Gothische hond).
Cahors is d. hoofdstad v. 't Fr. depart.
du Lot on heat naar d. rivier v. dien naam,
a. walks rechteroever doze stad ligt. Zij is
noch ruim noch fraai. d. Huizen zijn tegen
en op een steile rots gebouwd en hebben
meest platte daken. d. Wallen zijn geslacht
on tot wandelingen gemaakt. 't Voorn. gebouw
is d. hoofdkerk; ook vindt men er een obelisk
ter eere v. Fenelon on in d. nabijheid d. overblijfselen van een Rom. schouwburg. De
14 000 inw. vinden hun bestaan meest in d.
handel in notenolie, brandewijn en wijn; in
d. omtrek der stad groeit d. bekende „vin de
Grave" on in 't algemeen zijn d..„wijnen v.
Cahors" vermaard om d. geurigheld en zoetheld, zoolang zij jong zijn, en om d. fraai
donkerroode kleur.
Cahours (AUG. ANDR. THOM.), gob. 2 Oct.
1813 to Parijs. hoogl. in d. scheikundo, waardijn a. d. Fransche rijksmunt, heeft groote
verdiensten op 't gebied der organische chemie;
zijn proeven op amyl-alcohol, aetherische °lien,
phosphorpentachloride, cumen, toluol en vele
andere stoffen heeft hij in wetensch. tijdschriften openbaar gemaakt on hij schreef
een ,TraitO de chemie genOrale Olementaire"
in 3 din,
'
dat in 1880 herdrukt werd.
Caicos heat eon groep eilanden, die op
21° N. B. t. Z. v. d. Bahama-eilanden in d.
richting v. s. Domingo liggen. Zij staan onder
Britsche heerschappij on worden bewoond door
2000 menschen, meest negers, die suiker en
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katoen verbouwen. Groot-Caicos is 15 geogr.
mijl lang en 3 a 4 KM. breed. Er zijn eenige
goede ankerplaatsen.
Can (JEAN FRANC.), een beroemd werktuigkundige en machinebouwer, werd geb. in Febr.
1804 te Chef-Botitonne (dept des Deux-Sevres)
en overl. op zijn buitenverblijf in Mei 1871.
Hij kwam zonder vermogen of voorspraak to
Parijs, maar DEROSNE merkte zijn werktuigk.
kennis op en nam hem in zijn zaak op, die
CALL tot een wereldberoemde firma maakte.
Hij bedacht d. naar hem genoemden distilleertoestel, machines voor d. beetwortelsuiker- en
wijnbereiding en vervaardigde duizenden locomobiles. In zijn werkplaatsen arbeidden 2500
man. Gedurende 't beleg v. Parijs gebruikte
hij zijn werkplaatsen om voor d. regeering
mitrailleuses, shrapnels en kanonneerbooten
to vervaardigen en met 300 molens 't benoodigde meel te bereiden.
Caine (NICOLAS LOUIS DE LA), geb. 15 Mrt
1713 te Rumigny, in 't N. v. Frankrijk, was
volgens Lalande „d. arbeidzaamste v. alle sterrenkundigen zijner eeuw, een man, die alleen
meer waarnemingen en berekeningen gedaan
heeft dan alle sterrenkundigen v. Europa, die in
zijn tijd leefden, te zamen". Reeds op jeugdigen
leeftijd gaf hij blijken v. een gelukkigen aanleg.
Een zijner eerste openbare werkzaamheden
was een nauwkeurige meting der Fransche
kust v. Nantes tot Bayonne, ten gevolge waarvan hij benoemd werd tot medearbeider a. 't
meten der lengte v. d. meridiaangraad, een
arbeid, die d. grondslag werd v. 't metrieke
stelsel. Hij ving dit werk a. in d. lente v.
1739 on had voor d. winter reeds 't net v.
driehoeken voltooid, dat d, afstand tuss. Parijs
en Perpignan moest bepalen, en behalve andere
werkzaamheden, met zijn graadmeting in verband staande, ook nog zenith-afstanden v.
sterren to Bourges, Rhodes en Perpignan waargenomen. Zijn doel was vervolgens 't verschil to vereffenen l dat tuss. 't resultaat v. zijn
graadmeting en die v. Picard bestond, die d.
gemeten ruimte naar CAILLE'S oordeel zooveel
to groot had gevonden, dat d. daaruit afgeleide lengte der toise een linie to groot was.
Doch v. nog meer beteekenis was 't, dat daze
graadmetingen en die v. Cassini, in 1733 on
'34, d. slotsom opleverden, dat d. graden naar
d. polen toe kleiner werden, waaruit zou
moeten volgen, dat Newtons theoretische
stelling faalde, volgens welke d. aarde een a.
d. polen afgeplatten kogelvorm moest hebben.
Latere nauwkeuriger metingen hebben echter
Newtons theorie treffend bevestigd en getoond.
dat d. metingen v. Picard en Cassini niet juist
waren. Dit werd vooral bewezen door d. graadmetingen op last der Fransche Academie
(1735—'44) bij d. equator (in Zuid-Amerika) en
(1735—'37) in 't hooge Noorden v. Lapland,
maar ook door d. omvangrijke berekeningen v.
DE LA CAILLE, door welke bleak, dat d. aarde
a. d. polen afgeplat is. Later meende DE LA.
.CAILLE to moeten onderstellen, dat d. afplatting a. d. Zuidpool nog starker was dan a. d.
Noordpool. Hij had daartoe aanleiding verkregen door waarnemingen en metingen a. d.
kaap d. Goede Hoop, werwaarts hij tot sterrenkundige waarnemingen een reis deed en waar
hij in 127 nachten d. standplaatsen v. ongeveer
10 000 sterren met verwonderlijke juistheid
bepaalde. Hem was d. betrekking v. hoogl.
in d. wiskunde a. 't college Mazarin tijdens
zijn graadmeting in Frankrijk opgedragen; in
1746 geraakte hij a. dat College in 't bezit v.
een afzonderlijk voor hem ingericht observatorium, waar hij 14 jaar onvermoeid waar-
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nemingen deed, vooral tot verbetering der
sterrenkundige tafelen ; zijn eigen zonnetafelen
hebben voor dien tijd groote verdienste. In
zijn talrijke sterrek. geschriften legde hij
eon schat neder, waarvan wegens d. onovertroffen nauwkeurigheid 't nageslacht heeft
genoten. Hij overl. 21 Mrt 1762.
Cailliaud (FREDERIC), geb. 9 Juni 1787 to
Nantes, beoefende 't goudsmeden to Parijs,
woonde daar wetensch. voorlezingen bij en
gevoelde zich opgewekt tot 't onderzoek v.
mineralen en oudheden. Als goudsmidsgezel
ging hij op reis, door Belgie, Nederland, Italie,
Klein-Azie, naar Egypte, zijn schat v. mineralen on antiquiteiten steeds vergrootend. Hij
legde zich nu toe op d. kennis v. d. Egyptische oudheden en won 't vertrouwen v. MEHEMED-ALI, die hem een mineralogisch onderzoek v. Opper-Egypte en Nubi8 opdroeg. Hij
reisde tot d. tweeden waterval v. d. Nijl,
vond in 1818 d. vermaarde oude smaragdgroeven v. d. Dsjebel-Zabareh weder en bezocht
d. Groote oase. In 1819 vertoefde hij eenigen
tijd in Frankrijk, waar hij nu d. opdracht
ontving om voor rekening der Fransche regeering zijn nasporingen voort te zetten. Vergezeld door d. jeugdigen zeeofficier LETORZEC ving
hij nu zijn tweeden tocht aan, die v. Alexandria over Fayoem n. d. oase Siwah ging on
v. daar over d. Kleine en d. Groote oase n.
Sioet a. d. N,ijlwaar d. reizigers in Mrt 1820
aankwamen.
d. beide volgende jaren vergezelden d. twee reisgenooten IBRAHIM•PACHA
op diens veroveringstocht n. Sennaar on zij
konden daardoor d. eerste nauwkeurige berichten leveren over d. bovenloop v. d. Nijl.
In Frankrijk teruggekeerd, werd CAILLIAUD
conservator v. 't museum v. nat. hist. in
zijn geboorteplaats, waar hij 1 Mei 1869 overl.
Hij heeft niet veel geschreven, maar wat hij
gaf, behoort nog tot d. beste bronnen voor d.
kennis v. d. woestijn t. W. v. Egypte en
Nubia. Zijn hoofdwerk heat „Voyage a Meroe,
au Fleuve Blanc, au midi de Sennar" (4 dln,
1827).
Caillie (RENE), geb. 19 Sept. 1799 to Mauze
in Poitou, verloor vroeg zijn ouders, gevoelde
sterke begeerte tot reizen en wist, ofschoon
hij geen vermogen bezat on pas 15 jaar was,
toch een reis a. boord v. „La Loire" to doen n.
d. Senegal en Guadaloupe. In Frankrijk teruggekeerd, vernam hij, dat 't Aardrijksk. genoots. een prijs v. 10,000 frs. uitgeloofd had
voor d. reiziger, die 't eerst Tomboektoe zou
bereiken. Om hiertoe to geraken, leerde hij
Arabisch en d. gebruiken v. d. Islam; hij leende
een karig reisgeld, hulde zich in Moorsche
kleeding en gaf zich uit voor een Egyptenaar.
Hij vertrok to scheep naar d. kust v. SierraLeone en trok v. daar op 18 Apr. 1827 onverzeld 't binnenland in door Bambara n. Time,
waar hij zich bij een karavaan aansloot. Een
wond a. d. voet on scorbut noodzaakten hem
echter achter to blijven, maar hij ging op 9
Jan. 1828 toch verder en bereikte na ongehoorde bezwaren op 11 Mrt d. Niger bij
Dsjenne. Hier gelukte 't hem een vaartuig te
vinden, dat hem medenam, d. Niger op, tot
Tomboektoe. Hij kwam er 20 April en moest
't 4 Mei reeds weder verlaten om met een
karavaan to kunnen gaan, die naar Marokko
vertrok, maar hij had zich dien korten tijd
ten nutte gemaakt, om een schat v. bijzonderheden aangaande d. merkwaardige stad
op to merken, die in zijn (door JOMARD bewerkt) reisverhaal „Journal d'un voyage a
Tombouctou et a Jenne dans l'Afrique con.
trale" (1850) getrouw heeft wedergegeven. Na
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verschrikkelijke ontbering en ellende kwam
hij uitgeput en halfnaakt op 7 Aug. 1828 to
Tanger aan. Zijn avontuurlijke tocht had 528
dagen geduurd. Hij werd to Parijs met eerbewijzen begroet, ontving boven d. uitgeloofden
prijs een jaargeld v. 1000 frs en werd door
d. gemeente Labaderre, waar hij zich vestigde,
tot inaire gekozen, maar hij had door zijn
reis zijn gezondheid ondermijnd en bezweek
17 Mei 1839.
Cain (AUG. Nic.), geb. 4 Nov. 1822 to Parijs,
was aanvankelijk schrijnwerker, maar legde
zich toen reeds toe op 't beeldsnijden uit hout.
Hij genoot vervolgens 't onderwijs in d. beeldhouwkunst v. RUDE en ontwikkelde zich nu
tot een der eerste beeldhouwers v. Frankrijk.
Hij koos veelal diergroepen tot zijn onderwerpen, zooals: „Een arend, zijn proof verdedigend"; „Strijd tuss. een leeuw en leeuwin
om een wild zwijn"; „Een tijgerfamilie" en
„Gevecht tuss. twee tijgers". Zijn meesten
roam verwierf hij door 't ruiterbeeld v. hertog
Karel v. Brunswijk voor d. stad Geneve (1879).
Caincaworte/ (radix camncae) is d. wortel
v. Chiococca racemosa L. en v. Chiococca scandens Riedel. Doze wortel is uitwendig rimpelig, geelbruin, inwendig vuilwit, heeft een
onaangenamen geur en een scherpen walgelijken smaak, verwekt sterke speekselafscheiding on wordt heilzaam geacht tegen slangebeet en waterzucht. 't Werkzame bestanddeel
is 't calneazuur (CO164018), dat tot d. glucosiden behoort.
ca ira, d. w. z. „Dat zal gaan", is 't refrein
v. eon lied, waaraan vreeselijke herinneringen
verbonden zijn. 't Vangt aan met: „Ah, ca ira!
Les aristocrats a, la lanterne". d. Woorden
waren gemaakt door d. liedjeszanger LADRE
op een melodie v. BECOURT. 't Was 't lied,
waarmede d. sansculottes d. slachtoffers naar
d. guillotine geleidden, d. moorden in massa
bedreven, 't schrootvuur op d. weerloozen
losbrandden en ook ten oorlog togen.
Cairnes (JOHN ELLIOT), geb. 1824 to Drogheda in Ierland, arbeidde in d. bierbrouwerij
zijns vaders, maar wist tijd to vinden tot 't
volgen der lessen in d. rechtsgeleerdheid en
staathuishoudkunde a. 't Trinity-college to
Dublin. Hij wijdde zich vervolgens geheel a.
daze wetenschappen en werd hoogl. to Galway
en eindelijk a. 't University-college to Londen.
Hij overl. 7 Juli 1875. Hij was geheel d. leer
v. STUART MILL toegedaan en schreef vele
werken in diens geest. Eenige ervan zijn:
The character and logical method of political
economy" (2e dr., 1875); „Political essays"
(1873) en Some leading principles of political
economy newly expounded" (1874).
Cairns (HUGH MAC CALMONT, viscount GARIvIOYLE, graaf), geb. in 1819 to Cultra in 't
Iersche graafs. Down, studeerde a. 't Trinitycollege to Dublin in d. rechtsgeleerdheid, werd
in 1844 advocaat to Londen on verkreeg in
1852 zitting in 't Parlement. Der behoudende
partij toegedaan en een scherpzinnig verdediger der handelingen V. lord DERBY en DISRAELI, klom hij, als daze ministers 't staatsbewind voerden, in hoogen rang; onder 't
ministerie-DERBY v. 1866 werd hij attorneygeneral on lord-rechter in 't Hof v. Appel en
in d. beide ministerien-DisRAELI lord-kanselier
en groot-zegelbewaarder, hij verwierf daarenboven d. bij zijn naam vermelde titels. Toen
in Apr. 1880 GLADSTONE optrad, legde hij zijn
staatsambten neder, maar bleef hij kanselier
der universiteit to Dublin. Hij overl. to Bournemouth, 2 Apr. 1885.
Cairo of Kairo, in 't Arab. Arasr-el-Kahira,
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d. hoofdstad v. Egypte, in uitgestrektheid
een v. d. grootste steden der aarde, beslaat
een oppervlakte v. 11 KM. in d. lengte on ruin
5 KM. in d. breedte. Deze stad was aanvankelijk een Arabisch legerkamp, werd in 't
laatst der achtste eeuw gebbuwd en in 1517
door sultan Selim op d. Mamelukken veroverd.
d. Stad ligt a. d. oostelijken Nijl-oever, tegenover 't oude Memphis, in d. nabijheid der
pyramiden, 8 KM. v. d. plaats, waar d.
zich in d. amen verdeelt, die d. Delta omvatten. Men vindt er, met d. voorsteden, 440 000 ,
inw.,bestaduTrknMoe,Kpt
Grieken, Italianen, Franschen en Engelschen.
Cairo drijft handel in leder, linnen, katoen,
was, dadels, reukwerken, koffie, vogelvederen,
olifantstanden en gomlak; 't is d. stapelplaats
v. d. handel tuss. Afrika en 't Oosten, d.
pleisterplaats voor 't verkeer tuss. W.-Europa
en India en 't brandpunt der Mohammedgeleerdheid. Mon vindt er 400 moske6n, 12
Grieksche on Koptische kapellen, 36 synagogen, vele bazaars, openbare baden, openbare
fonteinen, kofflehuizen on hotels. Men heeft er
een Mohammedaansche hoogeschool, versch_
wetensch. inrichtingen, een museum v. Egyptische oudheden, een magnetisch observatorium, Europeesche schouwburgen en veal fabrieken, vooral v. manufacturen. In d. nabijheid
der stad vindt men een waterleiding, rustende
op 317 bogen, d. vermaarde Jozefsbron, die
een diepte heeft v. 70 M. Een klein half uur
v. d. stad ligt a. d. Nijl Boelak, d. haven v.
Cairo, en in d. Nijl een eiland met d. tuinen
v. d. Khedive.
In d. Vereen. Staten v. N.-Amerika ligt een
stad Cairo, met 12 000 inw., ter plaatse, waar
d. Ohio in d. Mississippi vloeit.
Cairoli (BENEDETTO), geb. 28 Jan. 1826 toPavia on overl. 8 Aug. 1889 to Capodimonte bij
Napels, was een bekwaam en ijverig staatsman. Zijn vader, een geneesheer, was een
ijverig patriot on trok in 1848 bij d. opstand
tegen d. Oostenrijkers met vijf zonen ten
strijde. BENEDETTO C. nam later ook deel a. d.
oorlog, die met Napoleons hulp in 1859 tegen
Oostenrijk word gevoerd, on eenige jaren later
maakte hij met Garibaldi's vrijscharen d. expeditie tot verovering v. Napels on Sicilia
made. Bij d. bestorming v. Palermo werd hij
ernstig gewond; al zijn breeders waren in d._
vrijheids-oorlogen gesneuveld.
In 1868 werd CAIROLI lid der Kamer, waar

hij spoedig optrad als leider der uiterste linkerzijde. In 1878 werd hij tot voorzitter gekozen en spoedig daarna ontving hij v. koning
d. opdracht tot samenstelling v. een
ministerie, waarin hij zelf d. portefeuille v.
Buitenlandsche zaken aanvaardde. Bij d. aanslag, die in dit jaar to Napels tegen 't leven
v. koning HUMBERT werd gepleegd, weerde
CAIROLI, die naast d. Koning in 't rijtuig zat,
d. dolk des moordenaars of en werd daardoor
zelf gewond.
Na eenige maanden moest het ministerieCA_IROLI plaats maken voor 't kabinet Depre
tis-Crispi-Nicotera, maar reeds in 1879 was
c AIROLI weer a. 't bewind. In 1881 vial ook
dit kabinet en sedert dien tijd bepaalde CAIROLI
er zich toe, in d. Kamer als leider zijner aanhangers op to treden. Door alle partijen geacht, sleet hij zijn laatste levensdagen op een
buiten bij Napels.
Caisse d'escompte, Zie Disconfo.
Caithness is 't N.-Oostelijkste graafs. v..
Schotland, door 't kanaal Pentland v. d. Orkneyeil. gescheiden en t. Z. en W. begrensd door
Sutherland. 't Bevat op 33 1/2 vk. geog. mijl.
HUMBERT
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40 000 bew. d. Kust is steil, rotsig en diep
ingesneden, d. N. 0. punt heet kaap Duncansbayhead. 't Binnenland is ten deele rotsig en
hoog (d. Morven stijgt tot 1000 M), ten deele
weide en veengrond, afgewisseld door meren.
't Klimaat is gematigd, maar 't regent er veel.
d. Bevolking legt zich toe op d. haverbouw,
schapenteelt, haring- en robbenvangst en op
d. handel. d. Hoofdplaats heet Wick, 't middelpunt v. d. Schotsche haringvisscherij. 't Eiland Stroma in straat Pentland behoort tot
dit graafschap.
Caivano is een Ital. stad met 11 000 inw.,
8 KM. t. N. v. Napels in een vruchtbare vlakte,
waar veel graan, ooft en wijn geoogst wordt
en waar 't heerlijke park s. Arcangolo is.
Caix (NAPOLEON), geb. in 1845 bij Mantua,
studeerde to Cremona en to Pisa, was v.
1869 t. '73 hoogl. in d. oude talen to Parma
en hield daarna to Florence voorlezingen over
d. dialecten der Ital. taal. Hij heeft een groot
aantal taalk. werken geschreven; eenige hiervan zijn : „Saggio sulla storia della lingua e
del dialetti d' Italia" (1872); „Alterazioni generali della lingua italiana" (1875); „Sulla lingua del contrasto" (1876); „Sul pronome italiano" (1878) ; „Studii di etimologia italiana"
(1878); „Sul etimologia romanza" (1879) en „Sul
etimologia spagnola" (1879).
Cajamarca,
een departement v. d.
Z.-Amer. republiek Peru, grenst t. N. a. Ecuador, t. 0. a. Amazonas, t. Z. en W. a. Libertad
en heeft op ruim 667 vk. geog. mijl. 220 000
bew. d. Grond is een afwisseling v. gebergten
en hoogvlakten, bespoeld door d. bovenloop
v. d. Amazonenrivier. d. Bevolking is nijver
en beoefent landbouw en veeteelt, maar niet
d. ontginning der mijnen, ofschoon er rijke
ertsaderen zijn. d. Hoofdstad heet insgelijks
Cajamarca, heeft 18 000 inw. on in d. nabijheid
d. Inca-baden (zwavelbronnen).
Cajanus heet een plantengesl. uit d. fam.
der leguminosen en omvat kleine dunne boomen in d. tropische gewesten. d. Meest bekende
soort is C. bicolor Wall. (C. indicus Sprang.), een
0.-I. boom v. 2 M. hoogte, die trossen gels
bloemen on groene roodgevlekte peulen draagt,
waarvan d. zaden een aangename spijs zijn.
Een andere soort, C. flavus Dec. (Cytisus cajan L.), heeft geneeskrachtige wortels on bladeren.
Cajepoetolie is eene groene, stark riekende, vluchtige olie v. 0,927 s. gew., die op
d. Moluksche ail. door overhaling met water
uit d. bladeren v. Melaleuca Leucadendron L.
(nat. fam. der Myrtaceen) verkregen wordt.
Zij wordt in d. geneeskunde gebruikt.
Cajetanus. Onder dezen naam, naar zijn
geboorteplaats Gaeta in 't koninkrijk Napels,
is bekend THOMAS DE vro, geb. in 1460. Hij
trad reeds vroeg in d. orde der Dominicanen
on ward in 1538 generaal der orde. Hij gaf to
Rome onderwijs in d. godgeleerdheid en d.
wijsbegeerte. Later ward hij bisschop v. Palermo on in 1517 tot kardinaal verheven door
paus Leo X, die hem kort daarna naar Duitschland zond, vooral om d. meer on meer veld
winnende hervorming v. Luther to stuiten.
Cajetanus had met dezen onderscheidene
mondgesprekken. doch zijn welsprekendheid
vermocht niet veel tegen d. kerkhervorming,
zoodat hij naar Rome terugkeerde, waar hij
in 1534 overl. Hij heeft versch. geschriften
nagelaten, waarvan d. voorn. zijn: een con2mentarius op eenige Bijbelboeken, een werk
over Thomas Aquinas en een traktaat over
d. Pauselijke macht.
Cajus en Lucius werden 17 j. v. Chr.
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door Augustus tot zonen aangenomen ten
einde een nieuwen steun a. zijn gezag to geven
en verkregen bij die gelegenheid d. naam
CAESAR. In d. oorlog bewezen zij belangrijke
diensten. Beiden stierven kort na elkander.
Livia, d. moeder v. Tiberius, wordt verdacht
hen to hebben doen vergiftigen, ten einde
voor haar zoon d. wag t. d. troon to banen.
Calabar heet een gewest a. d. Westkust
v. Afrika in Opper-Guinea a. d. mond der
Quorra. d. Bodem bestaat er uit rood zand
en uit vruchtbare aarde, waarin yamswortelen, suikerriet, peper on palmboomen gekweekt
worden. Hier is 't vaderland v. d. vergiftigen
Calabarboom (Physostigma venenosum). d. Bevolking is nog op zeer lagen trap v. ontwikkeling. Sedert 1885 staat zij onder Brits. bescherinheers. d.•Voorn. stad heet Dukestown
of Nieuw-Calabar, telt 30 000 of 40 000 inw. en
drijft veel handel in palmolie on ivoor.
Calaber wordt een Grieksche dichter genoemd, die waarschijnlijk uit Smirna, afkomstig was en wiens geslachtnaam onbekend
is; slechts west men, dat hij Quintus heette.
Men noemt hem Calaber, omdat d. kardinaal
Bessarion 't handschrift v. zijn gedicht in
Calabrio in een klooster vond. Dit dichtwerk
behelst in 14 boeken 't deel der geschiedenis
v. d. Trojaanschen oorlog, dat door Homeros
wordt voorbijgegaan. 't Is waarschijnlijk tuss.
d. 3e on 5e eeuw vervaardigd; d. stijl is vrij
zuiver. Een goede uitgave ervan is to Leiden
in 1734 door J. C. Pauw bezorgd.
Calabrese, Zie Preti.
Calabrie Mt ee
zuidwestelijke schiereil.
v. Italie tuss. d. golf v. Tarente en d. str. v.
Messina on bestaat uit een bergachtig kustland v. 315 vk. geogr. mijl oppervlakte. 't
Strekt zich t. Z. v. Napels langs d. westzijde der Apennijnen, waarvan een tak 't
landschap doorsnijdt, on langs d. Midden. zee
uit on is door d. straat v. Messina v. 't ail.
Sicilia gescheiden. 't Hoogste punt is d. Monte
Pollino, 2200 M. boven d. zeespiegel, in 't
N.-0. des lands. Oudtijds maakte Calabri8 een
deel uit v. Groot-Griekenland. Agathocles,
Charondas, Praxiteles, Pythagoras, Zaleucus
zijn er geboren. d. Grond, walks vruchtbaarheid reeds door Plinius wordt geroemd, bevat
koper, albast, marmer, gips, aluin on krijt en
Levert tarwe, rijst, wijn, suikerriet, zuidvruchten on katoen. Ook wassen hier eiken, platanen,
kastanjes, dennen, beuken on andere boomen,
die harsen, timmer- on verfhout geven. Uit 't
dierenrijk heeft Calabri8 schapen, hoornvee
on fraaie paarden; bij Reggio wordt in zee d.
Pinna marina gevischt, een soort v. mossel,
uit walks byssusdraden een glansrijke stof
geweven wordt. d. Bewoners, 1 1/4 millioen in
getal, zijn vadsig, onkundig en woest. 't Land
is verdeeld in drie provincien: Reggio, Cozenza
on Catanzaro, aldus genoemd n. d. hoofdsteden.
Calabrio wordt dikwijls geteisterd door aardbevingen, van welke die v. 1783 d. vreeselijkste
was. Toen vergingen 300 steden en dorpen on
verloren 30 000 menschen 't Leven.
Caladium heet een plantengesl. uit d. fam.
der Aradeen, waartoe eetbare en geneeskrachtige knolgewassen behooren, die in d. tropische gewesten. meest in Brazilie groeien. 't
Meest verbreid is C. esculentum (Arum esculentum L.), bekend onder d. naam waterbroodwortel. Doze groeit in 't warms deel v. Amerika,
d. Zuidzee-eilanden on 0.-Indi8 op waterige on
rnodderige plaatsen on bezit knollen zoo groot
als okkernoten, die scherp smaken, maar geroost of gekookt on dan gaarne gegeten worden, en bladeren, Carathische kool genoemd,
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die rauw op wonden gelegd, maar ook gestoofd als groente gegeten worden. In Brazilie
worden op dezelfde wijs tot voedsel gebruikt
de knollen en bladeren v. C. bicolor, die bij
ons, om d. schoone rozeroode bloemen in d.
warme kas gekweekt wordt. •
Calais is een stad in 't Fr. depart. Pasde-Calais, in Picardie, a. 't smalste deel v. d.
zee-engte, die Frankrijk v. Engeland scheidt.
't Kanaai is hier slechts 38 KM. breed en d.
overvaart duurt slechts twee uur. Calais
heeft als stad slechts 15 000 inw., maar, bij d.
Wet v. 19 Jan. 1885 met s. Pierre tot 66n
gemeente vereenigd, klimt d. bevolking tot
60 000 personen. 't Aantal doortrekkende reizigers is zeer groot. d. Haven, die door twee
forten beschermd wordt, is voor groote schepen te ondiep en heeft aanhoudend tegen
verzanding te kampen. Behalve v. d. transit°.
handel bestaan d. inw. v. d. zeepziederijen,
olieslagerijen, leder-, katoen- en kousenfabrieken en v. d. vischvangst. In 1347 word Calais
na een wanhopige verdediging v. elf maanden
door koning Eduard III v. Engeland ingenomen. Eerst in 1558 werd 't door Frankrijk
herwonnen.
Calamatta (Louis), geb. te Civita Vecchia
in 1802, toonde grooten aanleg tot 't teekenen
en ging na genoegzame voorbereiding n. Parijs, om zich in 't graveeren te oefenen, waar
hij zich d. manier v. INGRES eigen maakte.
Zijn room als uitstekend graveur verbreidde
zich buitenslands door drie voortreffelijk geslaagde platen: 't portret v. d. viool-virtuoos
PAGANINI, een gravure naar d. afdruk, dien
Antommarchi genomen had v. d. op s. Helena
gestorven Napoleon en een naar ARY SCHEFFER'S
„Francesca da Rimini". Hierop volgden een
reeks portretten v. beroemde tijdgenooten en
een navolging v. INGRES' schilderij „d. Gelofte
v. Lodewijk XIII". Zijn kunst ontwikkelde zich
ten volle in zijn laatste tijdperk, toen hij d.
meesterwerken v. Rafael, Da Vinci, Guido
Reni en Rubens in plaat bracht. In al deze
stukken bewondert men d. smaakvolle opvatting, d. eenvoud, die alle jacht naar effect
uitsluit, d. harmonie v. 't geheel, maar men
mist in zijn werken d. vastheid v. hand en
zuiverheid v. lijnen, die sommige meesters
kenmerken. Hij overl. to Milaan, 9 Mrt 1869.
Ca/arne (ALEXANDRE), geb. in 1817 to Vevay
in Zwitserland, was voor d. handel bestemd,
maar, toen zijn aanleg voor d. teeken- en
schilderkunst bleek, ontving hij 't noodige
voorbereidende onderricht en leerde hij 't landschapschilderen v. DEDAY , dien hij weldra
overtrof, zoodat hij naar Parijs ging, waar
zijn tafereelen v. d. grootsche natuur zijns
vaderlands op d. tentoonstellingen d. algemeene aandacht trokken. Na zijn studio to
Parijs schilderde hij lang in Italie en zijn
roem verbreidde zich alom, toen hij bij zijn
terugkomst to Parijs „d. Ruirie v. Paestum"
tentoonstelde. Hierop volgden verrukkelijk
schoone tafereelen, zoowel v. liefelijke Italiaansche landschappen als v. indrukwekkende
Zwitsersche berglandschappen. In deze laatste
schittert CALAME in zijne voile kracht. Waar
d. woeste bergstroom nederstort, boomen ontwortelt en struiken medesleurt, waar d. gletschergevaarten en overhangende sneeuwmassa's 't dal dreigen to overdelven, begoochelt zijn
kunst d. beschouwer, die zich in d. werkelijkheld verplaatst waant. Kunstverzarnelaars betwistten elk. zijn schilderijen in olieverf, zoodat CALAME spoedig een zeer groot vermogen
verwierf. Ook zijn teekeningen, door d. pers
gereproduceerd, brachten schatten op en droe-
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gen er toe bij, zijn roem in ruimer kring to
verbreiden. Onder deze laatsten munten uit:
vier landschappen, d. vier jaargetijden voorstellende, 18 tafereelen uit Lauterbrunnen en
Meyringen en 24 bladen, die d. Alpenpassen
of beelden. Van zijn schilderijen zijn te Berlijn
„d. Waterval bij Meyringen" en „d. Handeckwaterval" en te Basel zijn ,Schreckhorn" en
,d. Wetterhorn". Hij over. te Mentone 18
Mrt 1864.
Calamianen (d.) zijn vijf groote en
eenige kleine eilanden t. Z. v. d. Philippijnen,
waarbij zij gerekend worden. Zij staan onder
Spaansch gezag, beslaan te zamen 146 vk.
geogr. mijl en hebben 55 000 bewoners. d.
Grootste eilanden heeten : Calamian. Linacapan, Basbagon, Dumeran en Cujo. Deze alle
zijn zeer vruchtbaar en leveren kokosnoten,
rijst, indigo, suiker, tabak, ijzer, goud, paarlen,
eetbare vogelnestjes en schildpadden.
Calarnis was een Grieksch beeldhouwer
uit d. 5e eeuw v. Chr., d. voorlooper v. Phidias en Polycletes. d. Paarden in d. gevel v.
't Parthenon, die naar London overgebracht
zijn, worden a. hem toegeschreven. Een groot
beeld v. Apollo, door hem gebeiteld, werd
door Lucullus naar Rome gevoerd en op 't
Kapitool geplaatst. Aan d. ingang v. d. Atheenschen Acropolis prijkten twee vrouwenbeelden, door CALAMIS vervaardigd : „Aphrodite"
on „Sosandra", waarvan 't laatste uitnemend
schoon moat geweest zijn.
Calamites Sack is d. naam v. een fossiel
plantengesl., dat in d. Devonische formatie
wordt aangetroffen. 't Behoort tot d. bedektbloeiende planten (cryptogamen) en daaronder
tot d. groep der paardenstaartachtigen (equisetaceen). Er zijn reeds een vijftigtal soorten v. dit geslacht gevonden en daaronder
zijn hooge dikke boomen, die zich niet vertakken en uitwendig overlangsche groeven
hebben.
Calamus is d. naam der schrijfstift, waarvan d. ouden zich bedienden, zooals wij v. d.
pen. Zij was vervaardigd v. Egyptisch riot.
d. Arabieren, Perzen en Indiers bedienen er
zich nog van en noemen die Kaldm.
Calamus heat een plantengesl. uit d. fam.
der Palmen, dat in Indio algemeen bekend is
onder d. naam rotang. Uit een eigenaardig
gevormden bundel bijwortels ontspruit eerst
een korte, dikke, gedorende stam, met kranswijs geplaatste takken met vindeelige bladeren, en uit 't hart verrijzen d. op touwen
gelijkende stengels, die uit geledingen v. ongeveer een Meter lengte bestaan, zich her- en
derwaarts slingeren, zich a. boomen of andere
voorwerpen hechten en in gunstige omstandigheden een lengte bereiken v. 200 Meter.
Uit iedere geleding ontspruit eon blad; d.
eerste vijf geledingen zijn v. een dikken schors
met naaldvormige stekels omgeven, alle volgende geledingen zijn groen, kaal en met een
kleverig sap bedekt, dat blaartrekkend is;
wordt d. stengel afgesneden, dan vloeit er
drinkbaar water uit. d. Stengels worden in
deelen gekapt, met zand en water v. 't omgevende sap bevrijd, in rook gedroogd, terwijl
er zware steenen aan hangen om ze recht
to trekken, en komen dan in d. handel onder
d. naam Spaansch riot. C. petraeus Lour. is 't
langst en dikst, groeit door geheel Oost-India
in waterrijke streken en voorziet in een aantal behoeften der inboorlingen; dozen eten
zelfs d. jonge stengels geroost of gekookt.
C. rudentum Lour. is nog meer verbreid,
maar groeit meer langs d. zeekusten, is taaier
en buigzamer en geeft wel tien stengels uit
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45en stain. C. verus Lour. groeit op berghellingen, is dun maar taai en wordt tot touw,
inzonderheid op vaartuigen gebruikt. C. draco
Willd. groeit op d. Soenda-eil. en draagt in d.
bladoksels bloemstengels v. 8 dM., die vervolgens met vruchten bezet zijn, omgeven door
een harde bruine hars, drakenbloed (sanguis
draconis) geheeten; daze stof wordt duur betaald en komt op drie wijzen in d. handel:
zuiver drakenbloed (s. d. in guttis sive lacrymis), d. hars, zooals die v. d. droge vrucht
afgewreven en in bladeren v. d. licualapalm
gewikkeld wordt; drakenbloed in staven (s. d.
in baculis), dat verkregen wordt door d.
vrucht to stampen, met water to koken en
daarna 't bovendrijvende of te scheppen en
in palmbladeren te rollen en drakenbloed in
koeken (s. d. in placentis), dat door indikking
v. 't overgebleven vocht bereid wordt. Drakenbloed wordt ook uit andere planten dan
C. draco gewonnen; op 't vuur geworpen geeft
't een welriekenden geur; er wordt een verfstof voor waterverven van gemaakt, die op
Florentijnsch lak gelijkt.
Calamus aromaticus, Zie Kalmus.
Caland (ABRAHAM), hoofd-ingenieur v. d.
Nederl. waterstaat, ward 22 Mrt 1789 to Westkapelle op 't ail. Walcheren gab. Hij ontving
zijn opleiding a. 't toen bestaande Instituut
voor zee- en waterwerken to Middelburg en
ward in 1806 opzichter bij d. zeeweringen v.
Walcheren. In 1816 ward hij benoemd tot
ingenieur v. d. Waterstaat, speciaal belast
met d. kustverdediging v. 't vasteland v. Zeeland. Hij klom steeds in rang on omvang v.
werkkring, tot hij in 1837 ook belast ward
met 't beheer der zeeweringen in Z.-Holland
en in 1850 d. rang verkreeg v. hoofdingenieur
10 klasse. Hij ward in 1854 op d. meest eervolle wijs op zijn herhaald verzoek ontslagen
en overl. 11 Apr 1869. Tot kort voor zijn dood
bleef hij op d. hem gevraagde voorlichtingen
doorwrochte adviezen geven en een aantal
verhandelingen en brochures schrijven, die v.
practische zaakkennis getuigen, bijv. „Over
't afzagen v. paalhoofden en d. beste wijs v.
strand- on oeververdediging" (1818), met goud
bekroond door 't Zeeuwsch genootschap;
„Handleiding tot d. kennis der dijkbouw- en
zeeweringkunde" (1833), ook in 't buitenland
als leiddraad in gebruik; „Ontwerp voor een
zeehaven to Scheveningen" (1860); „Over 't
herstel on d. verbetering der haven v. Middelburg" (1862); „Over een Noordzeehaven
voor Amsterdam" (1863); „Bijdrage tot d. kennis der golven en stroomen, van vloed en eb"
(1867) en „Histor. overzicht v. d. ontwerpen
tot verbinding v. d. Noord- met d. Zuiderzee
langs Amsterdam" (1869). — Zijn zoon P. CALAND, insgelijks hoofd-ingenieur v. d. Waterstaat, ward belast met d. aanleg v. d. nieuwen waterweg v. Rotterdam naar zee.
Calandra (GIOVANNI BATTISTA), gab. to
Vercelli in 1586 en overl. 1644 of '48, was een
kunstenaar in 't vervaardigen v. mozalekwerken. Bewonderingswaardige gewrochten v.
zijn kunst zijn to zien iii d. s. Pieterskerk to
Rome, waar d. vochtigheid een groot bezwaar
tegen 't fresco-schilderen was, waarom d.
pausen Urbanus VIII en Innocentius X a.
CALANDRA opdroegen, dit door mozalekwerk
to vervangen.
Calandrelli, een Ital. sterrenkundige, gab.
in 1748, overl. in 1827, was medebestuurder v.
d. sterrenwacht v. 't Collegio Romano to Rome.
't Meest is hij bekend, doordat hij een parallaxis v. 10 seconden a. een der helderste vaste
sterren, Wega in 't sterrenbeeld d. Lier,
II.
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meende opgemerkt to hebben, waaruit volgen zou, dat daze ster 900 000 millioen geogr.
mijlen v. d. aarde verwijderd was. Latere onderzoekingen hebben echter d. onjuistheid dezer
meting aangetoond.
Calandrelli (ALEX.), gab. 9 Mei 1834 te
Berlijn, beoefende d. beeldhouwkunst daar a.
d. Academie v. schoone kunsten met zulk een
gelukkig gevolg, dat hem d. vervaardiging
opgedragen ward v. een ruiterbeeld v. koning
Wilhelm I, een zittend beeld v. Cornelius,
twee groepen voor d. Koningsbrug to Berlijn
on d. figuur v. d. Hertog v. York voor 't gedenkteeken v. Friedrich Wilhelm IV to Keulen,
welke werken alle groote lof verwierven.
Calandrone heet een soort fluit, gelijkende op d. Duitsche schalmei, die bij d. Ital.
landlieden in gebruik is on tot 't doen hooren
v. d. toon twee kleppen nabij 't mondgat
heeft, die afzonderlijk on to zamen kunnen
geopend worden. Dit blaasinstrument is alleen
geschikt voor zeer eenvoudige melodieen.
Calanus was een Indisch wijsgeer, die
Alexander d. Groote op zijn tocht in Azio
volgde. Volgens Strabo gevoelde hij zich op
ruim zeventigjarigen leeftijd na een nooit
verstoorde gezondheid in d. nahijheid v. Pasargada ziek. Hij het een brandstapel oprichten, daarop een draagstoel en een menigte
specerijen plaatsen, beklom dien on liet zich
ten aanschouwe v. 't Macedonische leger
verbranden. Men zegt dat, toen Alexander
hem vroeg, of hij nog iets to zeggen had,
Calanus antwoordde, dat hij hem weldra to
Babylon zou wederzien, 'tgeen men later
beschouwde als een voorspelling des doods
v. Alexander. Zie Strabo, Geogr. XV; Cicero,
Tusc. Quaest. II : 21; Divin. I : 13.
Calas (JEAN), gab. in 1698 to Lacaparede
bij Chartres, was een geacht koopman to
Toulouse, die d. Hervormde leer beleed. Op
13 Oct. 1761 ward een zijner zonen, Marc Antoine, verworgd in 't ouderlijk huis gevonden on waarschijnlijk had daze jonkman, die
een zwaarmoedig on onrustig gestel had on
bovendien in benarde omstandigheden was,
zich zelf om 't leven gebracht. Maar d. vader
ward beschuldigd, zelf zijn zoon vermoord to
hebben, wegens diens geneigdheid om d.
R. Kath. leer aan to nemen. d. Man ward met
vrouw on kinderen in hechtenis genomen en,
ofschoon er geen voldoende bewijzen waren
en hij d. pijnbank standvastig doorstond,
ward hij veroordeeld on op 29 Mrt 1762 geradbraakt. Nog op 't schavot betuigde d. ongelukkige onschuldig to sterven. d. Weduwe,
met hare kinderen gebannen, ward later to
Geneve a. Voltaire voorgesteld, die, getroffen
door d. afschuwelijkheid v. dezen gerechtelijken moord, er met d. voile scherpte zijner
pen over schreef, zoodat daze gruwel door
geheel Europa bekend ward. d. Weduwe en
d. kinderen smeekten d. Koning om herziening v. 't geding en dit geschiedde door 50
daartoe aangewezen rechters, met d. uitslag,
dat CALAS en zijn familie onschuldig warden
verklaard. d. Koning on versch. personen v.
hoogen rang trachtten door milddadigheid 't
rampzalige lot der weduwe to verzachten on
't gevolg was, dat in Frankrijk d. opmerkzaamheid op d. gebreken in d. lijfstraffelijke
rechtspleging ward gevestigd.
Calascione is een in Italie gebruikt wordende gitaar met twee darmsnaren, veal overeenkomst hebbend met een dergelijk muziekinstrument der oude Egyptenaren.
Calatafimi is een stad met 10 000 inw.
op 't ail. Sicilie, 7 geogr. mijl t. Z.-W. v.
23
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Palermo, a. d. ingang v. een bergpas, die n.
Marsala geleidt. In d. nabijheid zijn d. rumen
v. Segesta. Op 15 Mei 1860 versloeg Garibaldi
in daze streek na een hardnekkigen strijd d.
Napelschen generaal Landi.
Calatanisetta heat d. hoofdst. v. eon
gelijknamige prov. op 't ail. Sicilie. d. Prov.,
ruim 56 vk. geogr. mijl groot, bevat 225 000
bow. d. Stad, in 't midden v. 't eil. t. Z.-0. v.
Palermo op een vruchtbare hoogvlakte a. d.
Salso gelegen, heeft 20 000 inw. In d. nabijheid
zijn zwavel- en naphta-bronnen.
Calatayud is een oude stad met 12 000
inw. in d. Spaans. prov. Saragossa a. d. riv.
Xalon on a. d. spoorw. v. Madrid n. Saragossa,
midden in een vruchtbare hoogvlakte, 500 M.
boven d. zee. Wijngaarden, olijftuinen on
tarweakkers omringen d. stad, die nog Moorsche vestingwerken heeft.
Calatrava is een stad in Nieuw-Castilie
in Spanje, t. Z.-W. v. Ciudad-real, niet ver v.
d. riv. Jobalon. Zij behoorde tot 1145 a. d.
Moorsche koningen v. Sevilla, daarna a. die
v. Cordova en werd in 1146 door Alfonsus VIII
veroverd on onder d. bescherming der tempelridders gesteld. Dozen, d. stad niet kunnende behouden, gaven haar in 1157 a. d.
Koning terug, die nu d. stad in eigendom
aanbood a. hem, die haar tegen d. Mooren
kon verdedigen. d. Cistercionser monnik Diego
Velasquez bewoog zijn abt dit aanbod to aanvaarden. Daze stichtte onder Cistercienser
regelen een ridderorde om Calatrava to beschermen. Na d. dood v. d. abt scheidden
zich d. ridders v. d. monniken, zij kozen don.
Garcias de Redon tot grootmeester on ontvingen in 1164 d. bekrachtiging der instelling
v. pans Alexander III. In 1523 werd 't grootmeesterschap der orde door paus Adrianus VI
voor altijd a. d. kroon v. Spanje verbonden.
Sedert 1808 wordt d. orde, wier uitgebreide
bezittingen on groote inkomsten sedert lang
to niet gegaan zijn, slechts voor een orde v.
verdienste gehouden. 't Kleed der orde is een
witte mantel met een rood gelelied kruis op
d. linkerzijde.
Calatrava, (JOSE MARIA), gab. 26 Febr.
1781 to Merida in d. Spaans. prov. Estremadura, studeerde to Badajoz en to Sevilla in
d. wijsbegeerte on rechtsgeleerdheid en vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad.
Gedurende d. Fransche overheersching werd
hij in d. Junta en na d. bevrijding in d. Cortes
gekozen, waar hij door welsprekendheid, bekwaamheid en vrijzinnige begrippen schitterde, 'tgeen Ferdinand VII aanleiding gaf,
hem als een gevaarlijk sujet naar Melilla to
verbannen, waar hij zes jaar in vernedering
en ellende doorbracnt. Na 't herstel der Constitutie in 1820 nam hij weder zitting in
d. Cortes, werd hij door zijn rechtsgel. kennis d. leider der Volksvertegenwoordiging on
werd hij (in 1823) minister v. Binnenl. zaken
en later v. Justitie. Toen d. Franschen
in 1823 Cadix belegerden, om d. Cortes tot
ontbiriding to dwingen en d. Koning v. d.
constitutie to ontslaan, trachtte CALATRAVA
d. Koning to vergeefs tot een vergelijk to
bewegen. d. Treurigen afloop voorziende, week
hij naar Engeland, waar hij gevolgd werd door
't vonnis der absolutisten en door d. toorn
der constitutioneelen, die hem „d. Doodgraver
der staatsregeling" noemden. Na d. amnestie
v. 1834 kwam hij in Spanje terug, werd hij
om zijn rechtsgel. kennis tot hooge betrekkingen, o. a. tot Raad v. India, beroepen on
na 't aftreden v. ISTURITZ in 1836 tot president
v. 't nieuwe ministerie verheven. d. Verwarde
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toestand en d. geldnood waren hem to stark
en alleen door dictatoriale maatregelen, d.
volksvertegenwoordiging en koningin Isabella
onwaardig, hield hij zich eenigen tijd staande.
Op 17 Aug. 1837 dwong generaal ESPARTERO
't ministerie tot aftreden. CALATRAVA werd
daarna lid v. d. Senaat en overl. 24 Febr. 1846.
Calcagni (riszmo) goot een standbeeld
v. Sixtus V in brons on voor d. kerk to Loretto ,
d.belnrtwafposeizlvr.—
Zijn brooder ANTONIO C. wordt gehouden voor
d. bouwmeester v. d. s. Janskerk to Florence,
naar 't ontwerp v. zijn leermeester Michel
Angelo.
Calcar (Jon. v.) was een schilder, die
omstr. 1500 gab. word to Calcar, in d. Pruis.
Rijn-prov., tuss. Xanten on Kleef. Nopens
zijn jeugd is weinig bekend; alleen weet
men, dat hij uit d. school v. JAN V. EIJCK
was on zich vormde naar diens stukken on
naar die v. d. Ital. schilder Titiaan. Hij volgde
dozen laatsten zoo getrouw, dat men d. voortbrengselen v. zijn penseel slechts bij nauwkeurig onderzoek v. Titiaans werken kan
onderscheiden. Rubens stelde hoogen prijs op
een klein stuk v. CALCAR on voerdo 't op zijn
reizen met zich; dit stelt voor „'t Bezoek der
herders bij d. kribbe" en berust thans in d.
galerij v. 't Belvedere to Weenen. Insgelijks is
zeer beroemd zijn „Mater dolorosa", die een
sieraad is der voormalige Boissereesche verzameling. Ook d. teekeningen v. VAN CALCAR
hebben hooge kunstwaarde; d. platen in 't
ontleedkundig work v. Vesalius zijn meerendeels v. zijne hand; ten onrechte is echter
beweerd, dat ook d. beeltenissen in d. levensbeschrijving der schilders, v. Vasari, door hem
geteekend zijn. VAN CALCAR over!. in 1546 to
Napels.
Calcar (ELISE v.), Zie Schiotling (ELIsr).
Calcedon is een oude stad in Klein-Azle,
in Bithynie, nabij d. Zwarte zee, vermoedelijk
een volkplanting v. 3/Iegara, aangelegd in d.
7e eeuw v. Chr. Na aanzienlijk geweest to
zijn, is zij tot een onbeduidend dorp, omringd
door puinhoopen, vervallen. 't Meest is Calcedon bekend door een algemeene (oecumenische)
kerkvergadering in 451, waarop d. Alexandrijnsche patriarch Dioskuros werd afgezet
on d. leer vastgesteld is aangaande d. natuur
v. Christus, t. w. dat Hij naar zijn goddelijke
natuur v. eeuwigheid door d. Vader is voortgebracht, maar als mensch uit d. maagd Maria,
geboren, zoodat Hij twee naturen heeft, onvermengd, onveranderlijk, ondeelbaar. In dit concilie werden alzoo d. Monophysiten on Nestorianen veroordeeld en d. geschillen werden
bijgelegd tuss. d. bisschop v. Jeruzalem,
Juvenalis on dien v. Antiochie, Maximus, ten
gevolge waarvan eerstgenoemde stad als eon
patriarchale zetel werd erkend, alsmede d.
geschillen tuss. d. bisschoppen v. NicomediP
en Nicea. Onder d. door 't Calcedonische concilie vastgestelde Canones verdient opmerking
d. 28e, waarbij d. patriarch v. Konstantinopel
in aanzien, eer on voorrechten met dien v.
Rome wordt gelijkgesteld.
Calceolaria is een tot d. nat. fam. der
Scrophularien behoorend plantengeslacht, dat
om zijn sierlijke en schoon gekleurde bloemen
(bloemkronen), die d. vorm v. een breede en
naar voren afgeronde pantoffel hebben, door
bloemlief hebbers zeer gezocht is. Bij nauwkeurige beschouwingen blijkt, dat d. vreemde
gedaante dozer bloemkronen ontstaat, doordat d. onderlip stork is opgeblazen en d.
bovenlip zeer klein en onverdeeld blijft. In d.
bloemkronen vindt men twee meeldraden en
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een enkelen stamper, die uit een tweehokkig
vruchtbeginsel en een enkelen stip bestaat
en later in een tweehokkige, veelzadige doosvrucht overgaat. d. Talrijke soorten v. dit
geslacht, dat in d. westelijke helft v. Z.-Amerika, inzonderheid in Chili en Peru, te huis
behoort, zijn kruiden of heesters met a. elk.
tegenovergestelde of tot kransen vereenigde,
meest onverdeelde bladeren en gele of purperkleurige bloemen. In d. laatste jaren hebben
d. bloemkweekers in Europa getracht, door
kunstmatige bestuiving hybriden (bastaardvormen) voort te brengen, 'tgeen met een
gunstigen uitslag bekroond werd, zoodat men
thans reeds meer clan 200 verscheidenheden
kent, welke door hare kleurschakeering veel
tot d. sierlijkheid v. een bloemhof bijdragen.
In d. regel bloeien d. Calceolaria's in Mei en
Juni; 't best tieren zij in een mengsel v.
bladaarde, mest en zand.
Calcha,s was een wichelaar, die 't leger
der Grieken in d. belegering v. Troje volgde
en door zijn voorzichtigheid, goeden raad en
doorzicht d. Grieken bij vele gelegenheden v.
groot nut was. Hij had voorspeld, dat Troje
niet voor 't tiende jaar der belegering zou
ingenomen worden. Na zijn terugkomst in
Griekenland begaf hij zich naar Kolophon,
waar hij v. verdriet stierf, omdat hij niet zoo
goed kon voorspellen als Mopsus, een ander
wichelaar.
Calcineeren heet d. chemische behandeling v. stoffen, als men ze a. gloeihitte blootstelt
om d. deelen te ontnemen, die door warmte
vervluchtigen, zooals water a. gips en aluin
en koolzuur a. kalk ('t kalkbranden). Bovendien calcineert men ook om een gedeelte der
zuurstof uit een stof te verwijderen en om
zwavel en arsenik uit metaalertsen of te
zonderen. Een en ander geschiedt in een calcineeroven.

Calcium (scheik. teeken Ca, atoomgew. 40)
is een zilverwit, glansrijk metaal, dat naar
't barium en strontium gelijkt en op gelijke
wijze als deze wordt afgescheiden. 't Oxydeert
reeds bij gewone temperatuur zeer spoedig in
d. lucht en komt in d. drie natuurrijken voor
als carbonaat, sulfaat, phosphaat, halogeenverbinding of silikaat. 't Calcium werd 't eerst
in 1808 door DAVY langs electro-chemischen
weg verkregen. Dit was lichtgeel; latere scheikundigen bereidden 't uit jodcalcium en uit
chloorcalcium, maar verkregen geen zuiver
product, tot in 1876 E. FREY een metallisch
glinsterend wit calcium verkreeg, toen hij
gesmolten chloorcalcium door een galvanischen stroom ontleedde. 't Soort. gew. is 1,58.
d. Calcium-zouten zijn over 't algemeen d.
grondslagen der waste bestanddeelen v. alle
dieren en planten. d. Meest bekende verbindingen zijn: calciumoxyde (Ca0), d. i. bijtende
kalk (zie 't art. kalk); calcium-hydroxyde
[Ca(OH)2], d. i. gebluschte kalk; calcium-carbonaat (CaCO3), waartoe o. a. 't marmer en 't
krijt behooren en waaruit 't geraamte der
visschen en d. schalen der weekdieren bestaan ;
calciumsulfaat (CaSO., 2 H2 0), waartoe o. a. 't
gips behoort; calciumphosphaat is een verbinding v. calcium met phosphorzuur; is dit driebasisch [Ca3 (P 04)2], dan vormt zij 't hoofdbestanddeel der beenderen der zoogdieren en
vogels; eindelijk nog calcium-chloride (Ca C12),
dat als vochtopslorpend (hygroscopisch) poeder
belangrijke diensten in velerlei bedrijf bewijst;
fluoorcalcium (CaF12), vloeispaat; calciumhypochloriet (CaO2C12), hoofdbestanddeel van d. als
bleekmiddel gebruikt wordende chloorkalk, en
calciumsilikaat, in glas.
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Calculi waren bij d. oude Romeinen
gladde, veelal rondo steentjes, somtijds doorboord, ten einde ze aaneen to rijgen. Zij dienden
bij 't rekenen, worden uit versch., soms glasachtige of blinkende steensoorten vervaardigd
en zijn ook in ons vaderland. bijv. te Nijmegen
en op Arentsburg, bij Voorburg, gevonden.
Calcutta, d. hoofdstad v. 't Britsch-Ind.
presidentschap Bengalen en v. alle Engelsche
0. I. bezittingen, ligt 55 KM. v. d. zee, a. d.
Hugly, een arm v. d. Ganges, omringd door
moerassen. die evenwel in d. laatste jaren
meerendeels drooggelegd zijn. d. Stad strekt
zich over bijna twee uur gaans langs d. rivier
uit en heeft een omtrek v. 38 KM. Er zijn
eigenlijk twee afzonderlijke steden, waarvan
d. een, 't Engelsche kwartier, Chowringhee, 't
zuidelijkste, d. andere, Black Town (Zwarte
stad), d. inlandsche wijk, 't noordelijkste gedeelte uitmaakt. Van ver gezien, heeft Calcutta
een schilderachtig voorkomen door d. tempels,
torens en uitstekende gebouwen. Tot d. sieraden der stad behoort d. fraaie esplanade en
't sterke fort William, welks bezetting ten
deele uit Engelschen, ten deele uit inboorlingen bestaat. Voorts vindt men er: 't paleis
v. d. onderkoning, 't stadhuis, 't muntgebouw,
't tolhuis en versch. kerken, moskeen en hospitalen, alle, d. moskeen uitgezonderd, in
Chowringhee; d. Black Town is een morsige
stad met nauwe straten en geringe hutten,
meest v. bamboes. Calcutta heeft een menigte
inrichtingen voor wetenschappen en talen,
scholen, liefdadige gestichten, bibliotheken en
genootschappen. Onder d. 't laatst aangeduide
instellingen zijn vooral 't Aziatisch genootschap, in 1804 gesticht, en een academie voor
Mohammedaansche geleerdheid beroemd. Met
uitzondering misschien v. Canton is Calcutta
d. belangrijkste handelsstad v. 't Oosten. 't Is
door spoorwegen met d. groote steden v. geheel Voor-Indio verbonden. d. Uitvoer bestaat
voorn. in suiker, opium, rijst, indigo, zijden
en katoenen stoffen, huiden, salpetor, rum,
lak, borax en riciniolie; d. invoer in manufacturen, bewerkte metalen, wijn, koffie, specerijen, steenkool, glas en bijouterieen. Tallooze
schepen bevaren d. rivier. In 1874 is d. stad
Howrah, a. d. rechter- (zuid-) oever v. d.
Ganges, door een reusachtige schipbrug met
Calcutta vereenigd en daardoor heeft deze
thans over d. 900 000 inw., bestaande uit Engelschen, Portugeezen, Franschen, Armeni6rs,
Joden, Perzen, Chineezen, Hindoe's en Mohammedanen; men rekent, dat buitendien nog wel
180000 personen dagelijks uit d. voorsteden en
d. nabuurschap d. stad bezoeken.
Caldani (LEOPOLD MARC-ANTONIO), een ontleedkundige, 21 Nov. 1725 to Bologna geb.,
studeerde daar en werd in zijn 22e jaar aangesteld tot adsistent-heelmeester a. een hospitaal. In 1750 promoveerde hij on vijf jaar
later werd hem opgedragen d. kliniek te onderwijzen, korten tijd daarop ook d. anatomie.
Om in dit laatste yak met meer zekerheid te
kunnen optreden, ging hij in 1758 naar Padua,
waar hij d. lessen v. MORGAGNI bijwoonde, tot
wiens opvolger hij in 1771 benoemd word; hij
overl. 20 Dec. 1813, na vele, nog bruikbare
werken to hebben geschreven, waaronder
behooren : „Dell' irritabilita di alcune parti
degli animali" (1757); „Sull' use del maschio
nella idrofobia' (1761); „Institutiones pathologicae" (1772); „Institutiones physiologicae"
(1773); „Institutiones anatomicae" (4 dln);
„Icones anatomicae quotquot sunt celebriores
ex optimis neotericorum operibus de promptae et collectae" (1801—'13, 3 dln).
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(POLIDORO), naar zijn geboorteplaats ook CARAVAGGIO genoemd, doch niet
to verwarren met .d. woesten CARAVAGGIO
(zie dat art.), was een voortreffelijk Ital.
schilder, in 1495 geb. en leerling v. RAFA1L.
Hij werd diens vriend en medehelper a. zijn
meesterwerken. Toon. RAFA1L stierf, had
CALDARA wel reeds 't meesterschap in 't teekenen verworven, maar nog niet in 't koloriet. Daarom schilderde hij toen veel, grijs op
grijs, navolgingen v. d. schoonste Romeinsche
basreliefs. Toen echter d. Conn()table v. Bourbon in 1527 Rome belegerde, week hij n. 't Zuiden, eerst n. Napels, later n. Messina. Hier
legde hij zich toe op 't koloriet met zulk een
gunstig gevolg, dat hem een aantal bestellingen toevloeide, zoodat hij eon aanzienlijke
geldsom bijeenbracht. Hij wilde daarmede
juist n. Rome gaan, toen zijn knecht hem uit
roofzucht vermoordde. Van alle Ital. schilders
nadert CALDARA door natuurlijkheid, door realiteit 't meest a. d. Nederlandsche schilders
der 17e eeuw. Zijn meesterstuk wordt in
't Museum to Napels bewaard en stelt voor
„Christus, bezwijkend onder 't kruis."
Caldara (ANToNro) een beroemd componist, was in 1674 to 'Venetia gob. Hij legde
zich in jeugdigen leeftijd toe op kerkmuziek
en schreef toen eenvoudig verheven en strenge
composition, maar hij werd n. Weenen geroepen, waar hij leermeester v. d. aartshertog,
later keizer Karel VI, werd en v. 1714 t. '63
kapelmeester was. Hij leerde daar d. krachtige
instrumentale en rijke schakeering der Daltsche meesters kennen en sedert bearbeidde
hij in die richting 43 opera's, waaronder zeer
schoone zijn. Hij overt. in 't bovengenoemd
jaar 1763.
Caldera is d. noordelijkste havenstad v.
Chili, op 27°3' Z. Br., in d. prov. Atacama en,
schoon eerst in 1850 gesticht, nu reeds na
Valparaiso d. belangrijkste handelsstad der
Republiek. Caldera ligt in een woest oord, waar
geen landbouw to denken is on 't drinkwater
uit zeewater bereid moat worden, maar 't heeft
een prachtige haven voor diepgaande schepen,
dokken, kaden, havenhoofden en een vuurtoren en is door spoorwegen met d. naburige
steden on met d. zilver- en kopermijnen verbonden. Daze werken zijn tot stand gebracht
door d. ingenieurs v. een N.-Amer. handelsvereeniging on d. stad had na een 25-jar.
bestaan reeds ver over d. 3000 inw.
Calderari, d. w. z. ketellappers, noemden
zich d. laden v. een geheim genootschap in
Napels en Sicilia, omstr. 1810 ontstaan en,
omdat 't zoowel tegen d. Carbonari als tegen
d. Engelschen en Franschen invloed gericht
was, heimelijk door koningin CAROLINA en
door CANOFA, 't hoofd der politie, begunstigd.
In een onthulling door CANOFA in 't naamloos
uitgeg. geschrift „I pifferi di montagna" (1820)
wordt gezegd, dat 't genootschap to Palermo
ontstond, toen lord BENTINCK daar d. gilden
ophief en d. ontevreden ketellappers 't plan
smeedden, gewapenderhand d. Engelschen to
verdrijven. Vervolgens was 't verbond tegen
d. regeering v. MURAT gericht. Na diens dood
(1816) hoorde men er niet meer van.
Calderon (PEDRO) de in 13arca Ilenao
y Riano , geb. to Madrid in 't begin v. 't

jaar 1600, studeerde to Salamanca in d. wijsbegeerte, rechten en geschiedenis. Zijn dichterlijke geest ontwikkelde zich spoedig, want
reeds in zijn 14e jaar schreef hij 't tooneelspel
„El carro del cielo". Zijn talent voor dit genre
en zijn rijke verbeeldingskracht verschaften
hem d. gunst v. aanzienlijke personen. Hij
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trad in 1625 in d. krijgsdienst en streed in
LombardijO en in d. Nederlanden, tot Flips IV
hem in 1636 naar Madrid riep, om hem d.
regaling v. feesten en 't schrijven v. stukken
voor d. koninklijken schouwburg op to dragon.
In 1637 nam hij deel a. d. veldtocht in Catalonia. Na d. vrede verleende d. Koning hem
een jaarwedde on wijdde hij zijn talent voortdurend a. 't schouwtooneel. In 1651 trad hij
in d. geestelijken stand en hij werd in 1653 kapelaan in d. kerk to Toledo. Doch, wijl daze
dienst hem to ver v. 't Hof verwijderde, werd
hem in 1663 een betrekking a. d. Hofkapel
opgedragen en tegelijk zijn jaarwedde verhoogd. In 'tzelfde jaar werd hij in d. broederschap v. s. Pedro opgenomen, waarvan hij in
1681 tot caplan mayor gekozen werd. Hij
overt. op 25 Mei 1681 to Madrid on vermaakte
zijn aanzienlijk vermogen a. die broederschap,
walks hem een prachtig gedenkteeken in d.
kerk s. Salvador deed oprichten. d. Spanjaarden tellen Calderon onder hun voornaarnste
dichters. Weinige schrijvers hebben zoo veel
stukken nagelaten, want hij schreef 128 tooneelstukken, 95 autos sacramentales (geestelijke tooneelspelen), 200 loas (voorspelen) on
100 saynetes. Zijn laatste tooneelstuk „Hado
y Divisa" schreef hij, toen hij 81 jaar was.
Zijn kleinere dichtstukken, liederen, sonnetten
on romancen zijn in weerwil v. d. grooten
bijval, dien zij genoten, verloren gegaan on
ook d. gedichtcn „Exortation panegirica al
Silencio", „Los quatro Novisimos" on „Diluvio
general del Mundo" evenals d. verhandelingen „De la nobleza de la Pintura" on „En
defensa de la Comedia" zijn slechts bij name
bekend. In d. stukken v. CALDERON heerscht
altijd een doel. In zijn allegorische en mythologische voorstelling tracht hij gewoonlijk afgetrokken denkbeelden to belichamen, in zijn
drama's algemeene wetten, gevolgen, voortvloeiende uit oorzaken, als in een Spiegel
zichtbaar to maken, in zijn kerkelijke tooneelstukken eon dogma to prediken. Zijn beelden,
ofschoon dikwijls herhaald, zijn oorspronkelijk on telkens in nieuwe schoonheid voorgedragon. Zijn eerste stukken zijn overladen
met beelden, zijn laatste stukken kenteekenen d. man, die wars is v. 't leven en 't v. d.
zwartste zijde beschouwt. Ofschoon voor bijna
drie eeuwen geschreven, bekoren on boeien
„'t Leven een droom"; „d. Dochter der lucht"
en „d. Standvastige Prins" nog d. lezer. d.
Beste uitgaaf zijner tooneelstukken is die to
Madrid in 9 dln (1683—'89).
Calderon (SERAFIN ESTEBANEZ), geb. in 1801
to Malaga, studeerde a. d. hoogeschool to
Granada in d. rechten en werd daar in 1822
hoogl. in d. dichtkunst en welsprekendheid.
Sedert 1830 vervulde hij rechterlijke regeeringsbetrekkingen, in 1837 stond hij a. 't hoofd der
politie to Sevilla, maar d. herhaalde staatswisselingen on oproerige bewegingen belemmerden hem to veel in zijn letterk. nasporingen, zoodat hij in 1838 zijn ambt neerlegde
en sedert enkel voor d. letteren leefde, tot hij
7 Febr. 1867 overt. Zijn voorn. geschriften
zijn: „Poesias del Solitario" (le dl. 1830, 2e dl.
1840), met grooten bijval ontvangen; „Principios de administracion", eon handbook v.
staatsbestuur, op last der Regeering door
hem, met gebruikmaking v. 't Fransche work
V. BONNIN vervaardigd; „Christianos y Moriscos", eon schoone roman, en „Escenas Andaluzas", geestige schetsen uit 't Andalusische
volksleven. Zijn grootu bibliotheek is aangekocht voor d. Nationale boekerij to Madrid.
Caledon is een district met 11 000 bow.
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in 't Z. W. der Britsche kolonie a. d. kaap d.
Goede Hoop. Er wordt voornamelijk schapenen paardenfokkerij uitgeoefend en wol uitgevo erd.
Caledonia heet bij oude schrijvers een
deel v. Schotland, waarschijnlijk 't bergachtige land t. N. v. d. Clyde en Forth. Tacitus
geeft d. naam „CaledoniOrs" a. al d. bewoners
v. Schotland, Ptolomaeus slechts a. die v. 't
N.-W. deel; d. Caledoniers behoorden niet tot
d. Germaanschen, maar tot d. Keltischen stam
en d. naam heeft een spoor achtergelaten in
d. naam „Gaelen" der Bergschotten, wier
voorvaders zij waarschijnlijk waren. In d.
vierde eeuw onzer jaartelling werd d. naam
„Caledoni6rs" door dien v. „Picten" verdrongen.
Nieuw-Caledonie heet een gewest in 't N. v.
N.-Amerika en een eiland in d. Stille Zuidzee.
Zie hierover d. artt. Nieuw-Caledonie.
Calembourg noemt men in Frankrijk een
woordspeling, die ontstaat door 't gelijk klinken v. twee woorden of zinnen v. verschillende beteekenis. d. Fransche taal is door d. v. d.
vorm vaak ver afwijkende uitspraak der woorden hiertoe zeer geschikt en d. geestigheid
der Franschen doet hen op deze wijs menigen
aardigen kwinkslag vinden, die in kritieke
gevallen nog een lath te voorschijn roept.
Tot voorbeeld diene een der nieuwste, die in
d. dagbladen d. rondo deed, toen door d. Fransche regeering 't verbod tegen weddenschappen was uitgevaardigd. Men zeide toen „Paris
est sans paris". Sommigen schrijven d. naam
dezer woordspelingen toe a. d. apotheker Calembourg, die in 't begin der 18e eeuw d. Parijzenaars met zijn geestige kwinkslagen vermaakte; anderen a. zekeren Westfaalschen
graaf v. Kalemberg, die a. 't Hof v. Lodewijk
XV verkeerde en door zijn verhaspeling v. 't
Fransch aanleiding tot koddige misvattingen
gaf. 't Nederlandsch is voor deze soort v. woordspeling minder geschikt. Toch heeft CONSTANTIJN HUYGENS er soms zeer aardige gevonden
en ook de „spraakmakende gemeente" bracht
ze voort. d. Gewetenlooze wervers voor 's lands
vloot werden zelfs in geschrifte in plaats v.
ceelverkoopers zielverkoopers genoemd.
Calendae heette bij d. Romeinen d. eerste
dag der maand. Op dezen dag werden d. belastingen ingevorderd; daarom spreekt Horatius v. „tristes calendae" (treurige eerste dag).
Wig d. Grieken geen caleridae hadden, beduidt „ad calendas graecas" evenveel als
„nooit".
Calendario (FiLipPo), een Ital. bouwmeester en beeldhouwer, arbeidde te Veneti6 omstr.
1354. Hij heeft d. prachtige arcaden gebouwd,
die, op marmeren zuilen rustende,'t s. Marcusplein omgeven. Dit reuzenwerk wekt algemeene bewondering. Er zijn te Venetia nog
veel bouwwerken v. CALENDARIO.
Calender, Zie Almanak.
Calenderbroeders
waren oudtijds d.
leden v. een broederschap v. geestelijken en
leeken, die op d. eersten dag der maand
bijeenkwamen om voor d. ziel v. overledenen
te bidden en zich daarna a. een maaltijd to
vereenigen.
Calendula heet een plantengesl. uit d.
fam. der sadmgesteldbloemigen, waartoe hoofdzakelijk eenjarige kruiden behooren met afwisselende stengelbladeren en groote gele
bloemen. Een voorbeeld vinden wtj in d. bekende goudsbloem (C. officinalis). Deze is v.
ouds als geneeskrachtig beschouwd. Als sierplant worden in onze tuinen gekweekt C. chrysanthemifolia en a gramminifolia.
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Ca,lentura heet een ziekte, die in d. heete
luchtstreek a. boord der schepen, zelden op
't land voorkomt. Deze ziekte gelijkt op hersenkoorts en openbaatt zich door een sterke
onregelmatige pols, rood gelaat, brandend
heete huid, ijlen en neiging om zich in zee
te werpen. d. Oorzaak is vermoedelijk d. werking der zonnestralen, die ontsteking der
hersenvliezen te weeg brengt. d. Afloop is
doorgaans doodelijk.
Calenzoli (GUISEPPE), geb. in 1815 te Florence, trad in 1852 op met 't blijspel „Ricerca
d'un marito", 'twelk zooveel opgang maakte,
dat hij 't door een groot aantal deed volgen,
die met toenemenden bijval opgevoerd werden. Eenige daarvan zijn: „Due padri all' antica"; ,Le donne invidiose"; „Il vecchio celibe
e la serva"; „La spada de Damocle"; „l'Appigionisi", „Un ricatto"; 2,La via di mezzo" en
„Le confidenze innocent".
Calhoun (JOHN CALDWELL), geb. 18 Mrt
1782 in een nederzetting in Zuid-Carolina, die
daar door zijn grootvader gegrond was, ontving in zijn jeugd weinig onderricht, leefde
aanvankelijk als een planter, ging vervolgens
te Litchfield in d. rechten studeeren en vestigde zich in 1807 als advocaat te Abbeville.
Hij werd spoedig vertegenwoordiger v. Z.-Carolina in 't Congres, waar zich zijn wetgevend
talent openbaarde, zoodat hij door president
MONROE tot minister v. Oorlog gekozen werd
en onder JACKSON en ADAMS vice-president
der Unie was. Hij ontwierp 't nog geldende
Militair Wetboek der Vereen. Staten en bezorgde door schulddelging en bezuiniging d.
Staat een vermindering v. jaarl. uitgaven v.
1300 000 dollars. Teen echter een rechtentarief werd aangenomen, dat nadeelig was
voor 't Zuiden, trad hij of en riep hij in
Z.-Carolina een beweging in 't leven, om
bondsbesluiten nietig te verklaren, die nadeelig waren voor een staat. Eenige Zuidelijke
staten sloten zich hierbij aan en in 1829 scheen
een burgeroorlog te zullen uitbreken. Met
schitterende welsprekendheid verdedigde hij
zijn gedrag in d. Senaat, hij behoorde sedert tot
d. oppositie, stond steeds d. belangen der
slavenhoudende staten voor en overl. 31 Mei
1850. Zijn parlementaire redevoeringen zijn
meesterstukken v. logischen betoogtrant.
Caliber beet bij 't geschut en bij draagbare vuurwapenen d. middellijn der uitboring
of ziel. Zoo zegt men bijv. dat 't caliber v.
een 24-ponder 15,17 cM. bedraagt. Ook duidt
men door 't woord caliber wel eens d. middellijn aan v. d. kogel of d. granaat, waarvoor een vuurmond bestemd is. Deze middellijn is altijd iets kleiner dan die der ziel; 't
verschil noemt men d. speelruimte (Zie 't art.
Geschut).

Calibreeren is 't verdeelen eener buis in
gelijke volumina. Voor natuurk. proeven is 't
dikwijls noodig d. buizen, bijv. thermometerbuiten, te calibreeren, waardoor men dan verstaat
een nevensgeplaatste schaal in deelen te yen
deelen, die met deelen v. gelijken inhoud der
buis overeenkomen. Dit geschiedt door een
kleine kwikkolom in d. buis te laten verplaatsen en d. lengten aan te teekenen, die
zij achtereenvolgens inneemt. Bij wijde buizen
schenkt men telkens gelijke gewichtshoeveelheden kwik in d. buis en teekent men dan
d. lengte v. d. kwikkolom aan. Ook een reeds
vervaardigde thermometer kan gecalibreerd
worden; men raadplege hierover A. NV - Winer:
„Lehrb. der experimentalphysik".
Calicot is oorspronkelijk een witte, 0.-Ind.
katoenstof, die naar d. stad Calicoet (zie 't
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volg. art.) heet. In 1676 begon men een nabootsing ervan in Engeland te drukken en
later heeft men d. naam Calicot gegeven a.
inlandsche katoenfabrikaten. Sedert versch.
jaren bestaan ook in ons vaderland calicotfabrieken, die hun product veelal naar Nederl.
Indio zenden. Een nadere beschrijving der bewerking in 't algemeen zie men in d. artt.
Spinnen en Weven.
Calicoet is een stad a. d. westkust v.
Hindoestan in d. prov. Malabar v. 't presidentschap Madras, met een bevolking v. 25 000
personen, meest Mohammedanen. Sedert d.
katoenweverijen, die daar voorheen bloeiden,
te niet zijn gegaan, is d. handel in kokosnoten, betel, peper en gember 't hoofdmiddel
v. bestaan der bevolking. Calicoet was d. eerste
plaats, waar Vasco di Gama 18 Mei 1498 voet
a. land zette; toen was deze stad d. zetel v.
een machtig sultan. In 1773 veroverde HyderAli d. stad, waardoor d. kooplieden verhuisden ;
zijn zoon Tippo-Saib verbande d. nog overig
gebleven bevolking naar Beipoer. Sedert 1792
behoort d. stad a. d. Engelschen en neemt zij
langzamerhand weder in aanzien toe.
California is een schiereiland in 't W. v.
N.-Ainerika, tuss. d. golf v. California (ook
Vermiljoenzee geheeten) en d. Grooten Oceaan.
't Werd door Ferdinand Cortez in 1.536 ontdekt en bleef, na eenigen tijd in handen der
Engelschen te zijn geweest, lang in die der
Spanjaarden en Mexicaansche Creolen ongebruikt. In 1848 werd bij toeval ontdekt, dat
California een onmetelijken rijkdom a. goud
bezit (Zie SUTTER). Sedert dien tijd zijn veel
duizenden gelukzoekers uit allerlei hemelstreken derwaarts getrokken en is d. stad
s. Francisco, door schepen v. alle handeldrijvende nation bezocht, in weinig jaren v. een
onbeduidende d. voornaamste haven v. d.
westkust v. Amerika geworden. Aanvankelijk
gold er geen recht dan dat v. d. sterkste en
heerschte er regeeringloosheid; doch eerlang
heeft d. Regeering der Vereen. Staten orde
en tucht doen handhaven, zoodat men d.
vruchtbaren grond kon ontginnen. Nog altijd
evenwel houden zich avonturiers bezig met
goudzoeken en wordt te s. Francisco en elders
't gevonden edel metaal door hen verdobbeld.
California wordt verdeeld in Neder- of Ouden Opper- of Nieuw-Californie. 't Schiereiland
behoort sedert 1849 tot d. Vereen. Staten, die
't voor 12 millioen dollars v. Mexico hebben
overgenomen. d. Bevolking neemt zeer snel
toe: in 1850 was zij nog geen half millioen,
nu zal zij zeker meer dan een millioen zijn.
Hieronder zijn 75 000 Chineezen. Bij toenemende
ontwikkeling zal California door d. vruchtbaren grond en gelukkige ligging voor d. handel een v. d. belangrijkste wereldmarkten
worden. 't Beslaat een oppervlakte v. bijna
9000 vk. geogr. mijl. Er zijn veel kustrivieren,
die ten deele bevaarbaar zijn en dus geschikt
voor d. afvoer der producten.
d. Vorm v. 't langwerpig schiereiland ontstaat door een bergketen, die in 't Z. met
versch. kapen en steile voorgebergten in zee
eindigt, zijn hoogste punt bereikt in d. Cerro
de la Gigante, welke 1800 M. hoog is en een
vulkaan heeft (de las Virgines), welke 't laatst
in 1746 een lavastroom uitwierp. Deze bergstreek is woest en ook d. hellingen leveren
niet veel anders op dan cactusplanten, maar
in d. dalen en langs d. kust is d. plantengroei
voorbeeldeloos weelderig ; mals, tarwe, zuidvruchten, Europeesch ooft en inzonderheid
druiven, groeien er v. d. beste hoedanigheid
en met weinig arbeid in overvloed; ook
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koffie, suiker en katoen gedijen er on d. Eu.
ropeesche huisdieren kunnen er met goed
gevolg aangefokt worden. 't Noorderdeel v.
CalifomiG, dat als zelfstandige staat in d.
Unie is opgenomen en zich v. d. 32n tot d.
42n breedtegraad uitstrekt, is een breed vastland, t. N. a. Oregon en t. 0. a. Nevada grenzend, en wordt door twee bergketenen doorsneden, wier toppers aanmerkelijk hooger zijn, in
d. westel. keten tot 2600 M., in d. oostel. keten
tot 5600 M. klimmen. Tusschen d. beide ketenen
is een bekken, waardoor Z.-W.-waarts d. Sacramento en N.-W.-waarts d. Joaquino vloeit.
't Klimaat is er zeer gelijkmatig, te s. Francisco
is d. temperatuur zelden hooger dan 25° C., zelden lager dan 5° C., maar 9 maanden v. 'tjaar van
er geen regen. In Noord-CaliforniO vindt men d.
schoonste wouden der wereld. Statige eiken,
roode ceders, donkere cypressen, buitengewoon
groote platanen, kastanjes on laurieren, maar
inzonderheid d. reusachtige Wellingtonia's
wekken bewondering en verbazing; meer naar
't zuiden en d. kust zijn oranjes, palmen, olijven on druiven en kweekerijen v. oranjes en
wijngaarden v. in Europa ongekende uitgestrektheid en opbrengst worden er aangelegd.
d. Goudvelden zijn hoofdzakelijk a. d. zijrivieren en beken v. d. Sacramento. Aanvankelijk
verzamelde men klompjes gedegen goud en
verkreeg men 't door goudwasscherij, thans
bijna uitsluitend door d. glinsterend witte
kwarts to delven, die er mode is dooraderd.
Sedert 1848 is er ruim 1000 millioen dollars
a. goud gewonnen, maar in afnemende mate:
in 1857 37 millioen; in 1870 30 millioen; in
1881 slechts 20 millioen dollars. d. Hoofdstad
s. Francisco heeft 250 000 inw., d. hoofdst.
v. Neder-Californi0 La Paz slechts 5000 'a
10 000 inw.
California (d. Golf v.), ook Purper- of
Vermiljoen-zee genoemd, is een langwerpige
inham v. d. Grooten Stillen oceaan tuss.
California en d. Mexicaansche staten Sonora
en Cinalva. Zij ontvangt a. 't noordelijk uiteinde d. Colorado en a. d. oostzijde eenige
Mexicaansche rivieren. d. Voorn. havens zijn
La Paz en Loreto in California en Guaymes
in Mexico. d. Kustbevolking vischt veel koraal,
sponsen en paarlen.
Caligula (CAJUS CAESAR AUGUSTUS G-ERMANICUS) was d. derde zoon V. GERMANICUS
en AGRIPPINA. Zijn naam is ontstaan, omdat
zijn ouders hem reeds als klein kind d. militaire kleederdracht gaven en dus ook 't soldatenschoeisel (caliga), waarvan caligula 't
verkleinwoord is. Op zijn twintigste jaar werd
hij met zijn moeder naar Caprea verbannen.
Hij beklom, door Tiberius tot opvolger benoemd, 36 n. Chr., toen hij 24 jaar was, d.
keizerstroon, nadat hij zijn voorganger heimelijk had doen ombrengen, omdat hij zelf
in levensgevaar verkeerde, wijl hij zich op 't
valsch gerucht v. Tiberius' dood tot keizer
had laten uitroepen. Spoedig openbaarde zich
bij hem koelbloedige wreedheid en onbeschaamde ongebondenheid. Vele zijner daden
doen a. krankzinnigheid denken: hij wilde
als een God worden geeerd en stelde zijn
eigen buste in d. plaats v. die v. Jupiter; hij
liet tempels voor zich bouwen en stelde er
priesters in aan to zijner eere. Hij had onder
meer onzinnigheden 't paard Incitatus, dat
eon eigene hofhouding en bedienden had,
on dat hij tot consul wilde verheffen. Men
vermoedt, dat hij inderdaad a. krankzinnigheid Teed, to meer, wijl hij in d. aanvang
zijner regeering door rechtvaardige besluiten
en vrijzinnige bepalingen 't beste deed hopen.
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Ten gevolge v. onmatigheid kreeg hij echter
een hevige ziekte en, toen hij hiervan voor
't uiterlijke hersteld was, openbaarde zich 't
ruonsterachtige, dat zijn verdere daden kenmerkt. 't Was een verlossing voor Rome,
toen hij na een regeering v. vier jaar in een
samenzwering, door Cassius Cherea, tribuun
der Praetoriaansche bende, aangelegd, vermoord werd (41 n. Chr.). Zijn oom Claudius
was zijn opvolger.
Calippus was eon Grieksch sterrenkundige
uit d. tijd v. Alexander d. Groote. Hij bepaalde d. lengte v. 't jaar nauwkeuriger en
verbeterde d. Metonische periode, door die te
verviervoudigen en er dan een dag of te trekken.
Men meent, dat d. waarneming eener maaneclips hem d. onjuistheid der 19jarige maanperiode v. Meton deed opmerken.
Calisch (izAda MARCUs), geb. 10 Apr. 1808
te Amsterdam, legde zich toe op d. studie
der moderne talen en schreef daarvoor drie
algemeen gewaardeerde woordenboeken, waarvan iedere volgende oplaag met een schat v.
riieuw ontstane woorden werd vermeerderd,
zoodat d. 4e druk, die in 1890 bij Sijthoff to
Leiden verscheen, met 't beste kan wedijveren,
wat v. dien aard bestaat. Daarenboven gaf
hij nog in 't licht : „Dictionnaire des proverbes
en quatre langues"; „Beginselen der Nederl.
spraakkunst"; „d. Poezie onzer dagen" (1847);
vele vertalingen, o. a. v. Moliere's „Misantrope"
en opstellen in tijdschriften.
Calisch (mortprz), geb. in 1819 te Amsterdam, gaf reeds jong blijken v. buitengew.
aanleg tot d. schilderkunst. Na a. d. Academie
to zijn opgeleid en tal v. onderscheidingen
verworven to hebben, ging hij op 18 jar. leeftijd
naar Antwerpen om d. leiding v. DE KEYSER
te genieten en daarna naar Parijs, waar - hij
onder ARY SCHEFFER arbeidde; v. hier zond
hij naar d. Amsterd. tentoonstelling zijn stuk
„Cimabue en Giotto", dat d. algemeene aandacht trok. Nadat hij zich te Amsterdam had
gevestigd, schilderde hij een honderdtal doeken,
die heinde en ver gretig koopers vonden.
Inzonderheid was hij echter portretschilder;
verwonderlijk vlug en getrouw wist hij d.
uitdrukking v. 't gelaat weer to geven, schoon
hij zijn onderwerp doorgaans to veel idealiseerde. Ook zijn andere schilderijen bracht hij
doorgaans vlug in schets, om ze daarna met
zorg uit to werken. Hij teekende ook met
talent op lithographischen steen. Zijn meent
geroemde schilderstukken zijn: „Moederzegen"; „Na het bar; „d. Eerste aalmoes";
„Vroeg scheiden"; „Moeders nachtwake";
„Frans I bij 't sterf bed v. Leonard da Vinci";
„Galilei en zijn leerlingen"; „d. Muiderkring";
Morgengroet"; „Grootmoeders verjaardag" ;
„d. Bruid v. Amak" en „'t Eerste weekgeld".
cALIscH overl. plotseling in Mrt 1870.
Calisto, Zie Callisto.
Calixtijnen of "Utraquisten heetten d.
Prager Hussieten, in onderscheiding v. d. Thaborieten, die heftiger en onverdraagzamer
waren. d. Naam calixtijnen komt v. calix (kelk),
omdat zij wilden, dat bij 't Avondmaal d.
kelk ook a. d. leeken werd uitgereikt, en d.
naam utraquisten v. sub utraque specie (onder
beiderlei gedaante), wijl zij oordeelden, dat
't Avondmaal in beiderlei gedaante (brood en
wijn) moest worden gebruikt. Op 't concilie
to Basel werden onderhandelingen met hen
aangevangen en door d. Pauselijken legaat
JUL. CAESARINI werd met d. Calixtijnschen
leeraar JOH. ROKYCZA.NA 30 Nov. 1433 een vergelijk getroffen, d. „Prager compactata" genoemd, waarbij hunne geloofsartikelen, be-
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houdens belangrijke wijziging, werden goedgekeurd. d. Woeste Thaborieten beschouwden
d. Calixtijnen nu als afvalligen en vielen hen
aan, maar werden op 30 Mei 1434 bij BOhmisch
Brod door hen verslagen.
Calixtus was d. naam v. drie pausen.
CALIXTUS II (1119—'23) trachtte to vergeefs d.
strijd over d. investituur (zie dat art.) met d.
Duits. keizer Hendrik V ten einde to brengen.
CALIXTUS III (1455—'58) was een Catalonier
on heette ALFONSO DE BORGIA. Hij geraakte
in oorlog met zijn voormaligen begunstiger
koning ALFONSO v. Arragon over 't bezetten
v. d. troon to Napels; beiden overladen echter,
eer d. inval, dien ALFONSO in d. Kerkelijken
staat wilde doen, aangevangen was.
Calixtus (GEORG) heette CALLISEN, was
geb. 14 Dec. 1586 to Medelbije in Sleeswijk
en zoon v. een Luthersch predikant. Hij studeerde in godgeleerdheid en wijsbegeerte to
Holmstadt en werd daar in 1614 hoogleeraar,
walk ambt hij een halve eeuw met gematigdheid, zelfstandigheid en grooten invloed bekleed heeft. Hij trachtte d. Christelijke zedenleer maar op d. voorgrond to stellen. d.
R.-Katholieken noemden hem een scherpzinnig tegenstander, maar d. heftige Wittenbergsche Lutherschen noemden hem eon
ketter en zijn streven syncretismus (zie dat
art.). d. Verdiensten v. zijn „Epitome theologiae moralis"; „De tolerantia reformatorum"
en „Epitome theologiae" zijn eerst door 't
nageslacht erkend. Hij overl. 19 Mrt 1656 to
Konigslutter.
Calker (FRIEDR. JUL. PETER v.), geb. 29 Aug.
1841 to Bonn, studeerde daar on to Berlijn in
natuurkunde, werd achtereenvolgens assistent
bij d. hoogl. RIJKE to Leiden, leeraar a. d.
H.-B.-school to Tilburg, to Arnhem en in
1877 hoogl. in d. mineralogische en geologische wetenschappen to Groningen. Behalve
belangrijke bijdragen in 't „Zeitschrift ftir
Krystallographie" schreef hij: „d. Reuzenketels en hun rol als glaciaalverschijnsel" (1882)
on „d. Rol der drukking in d. geologie" (1887).
Calkoen (coRNELis), geb. in 1695 to Amsterdam, werd een ervaren staatsman en
bewees belangrijke diensten a. zijn vaderstad.
Hij ging in 1725 als gezant n. Turkije on had
gewichtig deal a. 't verdrag to Belgrade. In
1744 ging hij als gezant n. d. Kon. v. Polon.
on Keurvorst v. Saksen to Dresden on hij
bevorderde daar 't sluiten v. 't Viervoudig
verbond. In 1763 was hij wader benoemd tot
ambassadeur to Konstantinopel, maar, terwij1
hij zich tot zijn vertrek gereed maakte, overl.
hij 9 Mrt 1764.
Calkoen (HENDRIK), geb. in 1742 to Amsterdam, studeerde in d. rechten, vestigde
zich in zijn geboortestad als advobaat on bekleedde vervolgens een betrekking a. d. gemeente-secretarie, welke hij in 1795 nederlegde.
Behalve een groot aantal voorlezingen over
praktische onderwerpen in 't genoots. „Concordia" schreef hij een bekroonde verhandeling „Over 't voorkomen on straffen der misdaden"; „Oldenbarnevelds eer verdedigd";
„Politiek Systema v. d. Regeering v. Amsterdam" on „Amsterdamsche brieven". Hij overl.
17 Juni 1818.
Calkoen (JAN FREDERIK v. BEECK), hoogl.
in d. wis- on sterrenkunde, werd 5 Mei 1772 geb.
to Groningen, doch verhuisde in zijn vjerde jaar
n. Amsterdam, waar zijn vader als predikant
beroepen was. Ook hij werd voor d. godgeleerdheid bestemd en a. d. hoogeschool to
Utrecht opgeleid; doch zijn lust voor d. wisen sterrenkunde deed hem hiervan zijn hoofd-
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studio maken. Op mad v. zijn leermeester
dr. HENNERT deed hij een reis naar Duitschland, waar hij d. academia .' te Leipzig, GUtingen en Jena bezocht en zich oefende op
d. sterrenwacht to Gotha, bestuurd door vox
ZACH. Hij werd in 1804 to Leiden aangesteld
tot hoogl. in d. natuurlijke wijsbegeerte en
wiskunde, doch reeds in 1805 vertrok hij in
dezelfde betrekking naar Utrecht. Door een
onherstelbare kwaal aangetast, overl. hij in
d. kracht des levens, 25 Mrt 1811. Veel geschriften zijn door hem in 't licht gegeven,
meest over d. hoogere wis- en sterrenkunde.
Als wijsgeer maakte hij zich bekend door:
,Euryalus, over 't schoone" (Haarl. 1802); als
kenner der Ouden door een Lat. verhandeling
„Over d. uurwerken der Ouden". Door Teylers
Genootschap werd bekroond zijn verhandeling
Over d. oorsprong v. d. Mozaischen en Christelijken godsdienst, ter wederlegging v. Dupuis' Origine de tous les cultes". Daarenboven
schreef hij: „13 ober die Bestimmung des Erdellipsoids" (1806); „Sur la theorie des facultes numeriques" (1807); „Ueber die theorie
der Sonnewarme" (1809); „Methode nouvelle
de projection pour les mappemondes" (1810)
en „Terugkaatsing des lichts v. parabolische
op sphaerische spiegels" (1812).
Call (JAN v.) was een verdienstelijk Nederl. kunstenaar uit d. 2e helft der 17e eeuw.
Hij overl. in 1703. Hij teekende in sepia en
0. I. inkt landschappen, stadsgezichten en
bouwvallen en graveerde met een keurige
stift naar zijn eigen werk. Hij bereisde daartoe ons vaderland, Duitschland en Zwitserland. Zijn hoofdwerk, een reeks tafereelen
langs d. Rijn v. Schaffhausen tot Katwijk, in
72 bladen, is eerst na zijn dood uitgeg. onder
d. titel „Admirandum quadruplex spectaculum." — Ook zijn zonen PIETER en JAN V. C.
werden beroemde teekenaars.
Calla, Zie slangenkruid.
Callao is een belangrijke havenstad a. d.
Stille Zuidzee, hoofdstad der Peruaansche provincia constitutional Callao; zij ligt a. d. mond
der rivier Callao, op drie uur afstands v. Lima,
waarmede zij door een spoorweg verbonden
is, en telt 15 000 4 20 000 inw. Door deze
havenstad staat Lima in verbinding met d.
havens en eilanden der Zuidzee en met Europa.
Callao is gebouwd ter zijde v. d. oude stad,
die met hare 4000 inw. bij d. aardbeving v. 28
Oct. 1746 door d. zee verzwolgen werd. 't Was
door drie forten verdedigd en d. laatste plaats,
die d. Spanjaarden in Peru nog hadden. Na
een langdurige belegering ging in 1826 Callao
bij verdrag a. Peru over. Op 2 Mei 1866 werd
Callao door d. Spaanschen admiraal NUNEZ
gebombardeerd en in 1879, teen Chili over d.
salpeter-mijnen tegen Bolivia en Peru oorloogde, werd Callao door d. Chileensche vloot
beschoten en v. 10 Apr. 1880 t. 18 Jan. '81 geblokkeerd, teen door d. val v. Lima d. oorlog
ten voordeele v. Chili was beslist. 't Nieuwe
Callao bestaat wegens 't gevaar der aardbevingen uit lichte huizen zonder verdiepingen.
In 1855 bedroeg d. waarde v. d. uitvoer te
Callao alleen voor guano veertig millioen
gulden en die v. salpeter bedraagt insgelijks
een groote som. Jaarlijks loopen hier ruim 1500
schepen binnen, die een millioen ton (ieder v.
1000 KG.) laden.
Callcott (AUG. WALTER), geb. in 1779 to
Kensington, waar hij 25 Nov. 1844 o verl., was
een der beste Engelsche landschapschilders.
Hij stelde zich POUSSIN en CUYP ten voorbeeld,
voerde een eenvoudig maar Oink penseel,
schlep een schoon koloriet on bracht ruimte
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en doorzichtigheid in water on lucht. 't Meest
geroemd worden zijn: „Tower v. d. waterkant"; „Gezicht op Trente" on „Hollandsche
kust met visschers en op d. achtergrond een
stad". Hij teekende ook veel voor Eng. geIllustr. werken.
Callenburgh (GERARD), geb. 8 Apr. 1642
to Willemstad, trad in 1661 als adelborst in
dienst op 's Lands vloot. Hij werd door d.
Ruyter onderscheiden, woonde op diens schip
in 1672 d. slag bij Solebay bij, werd in 1673
kapitein onder Van Nes en in 1674 op 't admiraalschip „d. Zeven Provincial" v. d. Ruyter.
Zijn talent blonk schitterend, teen op 22 Apr.
1676 d. RUYTER bij Syracuse doodelijk werd gekwetst. HIj nam 't bevel over, bracht't schip veilig binnen, aanvaardde, toen ook d. vice-admiraal DE HAAN sneuvelde2 't opperbevel on voerde
d. geteisterde vloot vellig binnen d. golf v. Napels, waar F. V. ALMONDE 't opperbevel, hoewel
CALLENBURGH er aansprak op had, overnam.
In d. tweeden oorlog tegen Frankrijk was hij
vice-admiraal. Hij bracht na d. ongelukkigen
slag bij Bevesier (1690) zijn doornageld schip
behouden binnen, in 1691 kruiste hij a.'t hoofd
v. 9 schepen op d. Spaansche kust; in 1692
streed hij met d. Engelschen tegen d. Franschen bij Barfleur, in 1694 voerde hij a. boord
v. „d. Beschermer", een linieschip met 90'
kanonnen, 't bevel over 't eskader, dat Barcelona ontzette, en in 1696 landde hij in vereeniging met d. Eng. vloot op d. Franscha
kust en nam hij deel a. 't bombardement v.
't oil. Rd. Hierna tot luit.-admiraal bevorderd,
voerde hij 't bevel over d. vloot, die, met d.
Engelsche vereenigd, d. schitterende overwinning bij Vigos (1703) behaalde en in 1704 Gibraltar veroverde. In dien zelfden zeetocht
werd zijn admiraalschip d. „Albemarle" zoo.
doorschoten, dat hij op d. „Katwijk" overging.
Kort daarna vloog d. ,Albemarle" door eigen
kruit in d. lucht. Na d. vrede te Utrecht nam
CALLENBURGH ontslag uit d. dienst. Hij werd
burgemeester te Vlaardingen, waar hij 8 Oct.
1722 overl.
Callet (JEAN FRANcOIS). Doze wiskundige,
ten onzent 't meest bekend door zijn logarithmen-tafelen, eigenlijk een verbeterde uitgave
v. die v. Gardiner, werd in 1744 to Versailles
geb. Van zijn jeugd of wijdde hij zich a. d.
wisk. wetensch. on hij werd, nadat hij eeniga
jaren to Parijs kweekelingen voor d. genieschool had gevormd, in 1788 benoemd tot
hoogl. in d. zeevaartkunde to Vannes, later
to Duinkerken, in 1792 werd hem 't onderwijs
in d. geographische vestingbouwkunde opgedragen. In 1797 hood hij 't Instituut een plan
aan v. een nieuwen telegraaf met een telegrafische taal, vervat in een woordenboek v.
12 000 woorden. Behalve d. reeds vermelda
Tafelen (1783) gaf hij in 't licht: een bekroonde
verhandeling over d. gang der uurwerken
(1779) en een supplement op Bezout's „Trigonomarie spherique". Hij overl. 14 Nov. 1798.
Callicarpa heet een plantengesl. uit d.
fam. der Verbenaceen, waartoe welriekende on
schoone heesters behooren, die meest in d.
heete luchtstreek groeien. Een der schoonste
is C. americana L, die in 't Z.-0. v. N.-Amerika groeit, 1 1/2 M. hoog wordt, fraai purperroode bessen draagt on geneeskrachtig geacht
wordt tegen waterzucht.
Callicratides was een Spartaansch bevelhebber in d. Peloponnesischen oorlog. Op
jeugdigen leeftijd werd hem 't bevel opgedragen over d. vloot. In 406 voor Chr. veroverde
hij Methymna op Lesbos, hij bracht Conon d.
nederlaag toe, ontnam hem 30 schepen en
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hield hem bij Mytilene ingesloten. d. Atheners hadden daarop 150 schepen bijeengebracht, waartegen Callicratides zijn 120 schepen te midden v. een storm en tegen d. raad
v. zijn stuurman aanvoerde. d. Slag duurde
Lang en was hardnekkig, maar Callicratides
stortte over boord en verdronk, waarna d.
Spartaansche vloot n. d. Peloponnesus vluchtte.
Calligraphie (Schoonschrbf kunst). Voor d.
uitvinding der boekdrukkunst was afschrijven
't eenige middel om 't geschrevene te be waren en te vermenigvuldigen. d. Aanzienlijken
vergenoegden zich niet met leesbaar schrift,
maar begeerden ook een fraai voorkomen v.
't handschrift. Men ziet dit a. d. papyrusrollen en a. 'tgeen bij d. opgravingen te Herculanum en Pompeji tot ons uit d. oudheid is
gekomen, maar inzonderheid a. d. handschriften, die in d. middeleeuwen, 't meest in
d. kloosters, zijn vervaardigd, waaronder er
zijn, die met uitstekend schoone beginletters
zijn versierd en met miniaturen, heerlijk v.
teekening en kleuren. Kort voor d. uitvinding
der drukkunst bereikte d. calligraphie hare
hoogste volkomenheid; na dien tijd kwam
zij in verval. In d. vorige eeuw werd, inzonderheid door onderwijzers in ons vaderland,
veel werk gemaakt v. kunstig gekrulde of
volgens wiskundige regelen met passer en
liniaal geteekende letters. Tot 't vervaardigen
hiervan gaf J. Pas (1737) een „Mathematische
behandeling der schrijfkonst" en, toen na d.
verbetering v. 't schoolwezen ook dit deel v.
't onderwijs met meer oordeel werd behandeld, gaf R. G. Rijkens een „Praktische Handleiding voor d. beoefening der Schrijfkunst"
in 't licht (Gron. 1827) en d. Maats. t. N. v. 't
Algem. bekroonde en verspreidde een verhandeling v. P. J. Boonekamp over 'tzelfde onder werp met voorbeelden.
Callimachos was een Grieksch beeldhouwer, bronsgieter, bouwmeester on schilder.
Hij arbeidde omstr. 400 v. Chr. on was een
Athener of Corinthi8r. Aan hem wordt, d.
vorming v. 't kapiteel der Corinthische zuilen
toegeschreven. Van zijn werken roemt men:
„Dansende Spartaansche meisjes"; „Juno in
haar tempel to Plataea" on d. gouden lamp
in d. tempel v. Pallas-Athena op d. Acropolis.
Op 't Kapitool to Rome wordt een satyr bewaard, die met d. naam v. CALLIMACHOS gernerkt is.
Callimachos v. Cyrene leefde ten tijde
v. Ptolomaeils Philadelphus (300 j. v. Chr.).
Nadat hij in Alexandri8 openbare lessen over
versch. wetenschappen had gegeven, kwam
hij in aanzien bij 't Hof. Hij schreef een menigte gedichten, geschiedk. en wijsgeerige
werken. Tot ons zijn slechts gekomen zijn
„Hymni", lofzangen ter eere der Goden, waarvan Bilderdijk een Nederl. vertaling heeft gegeven, die 't oorspronkelijke in patische
waarde overtreft, „Epigrammen" on eenige
„Fragmenten". Suidas begroot 't aantal der
schriften v. Callimachos op 800, meest korte
stukken, ingevolge zijn spreuk: Atiya (302.tov,
yiya xax6v
(een groot boek is een groot
kwaad).
Calliope was een der negen muzen, dochter v. Zeus en Mnemosyne. Zij was d. muze
v. 't heldendicht on werd voorgesteld bekransd
met bloemen, houdende in d. rechterhand d.
heldendichten v. Homeros on Vergilius, in d.
linker- een lauwerkrans.
Calliopsis Rehb. heat een plantengesl.
uit d. sacimgesteldbloemi gen, waarvan d. soorten
hooggewaardeerde sierplanten voor d. gematigde kas zijn. Een zeer schoone soort is d.
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C. bicolor Rehb. (C. tinctoria Dec.), die uit d.

N.-Amer. staat Arkansas n. Itali8 on MiddenEuropa is overgebracht, daar 6 dM. hoog wordt
en een groote menigte donkergele bloemen
draagt ; d. kweekers noemen haar ook Coreopsis
atropurpurea. Een andere soort, C. drummondi
Don., is niet minder schoon on heeft ook een
overvloed v. goudgele bloemen; deze wordt
in potten gekweekt on in telkens grootere
potten verplant; d. eerste groeit in d. vollen
grond.
Callirhoe was d. naam v. een bron t. Z.
v. d. Atheenschen Acropolis a. d. voet v. 't
geb. Hymettos. PISISTRATOS deed deze bron met
zuilen omringen on zij heette toen Enneakrenos (Negenbron).
Callisen (HENRIK), geb. 11 Mei 1740 to
Preetz in Holstein, verwierf zonder a. een
inrichting voor hooger onderwijs gestudeerd
to hebben door aanleg on inspanning groote
heelkundige kennis on bekwaamheid. Na in
't Frederikshospitaal goede diensten bewezen
to hebben, ontving hij een rijkstoelage om
zich in Frankrijk on Engeland to bekwamen
on daarna werd hij opperchirurgijn der Deensche vloot on in 1772 hoogl. in d. heelkunde
to Kopenhagen. Van 1791 t. 1805 was hij
directeur-generaal der Deensche heelk. academie en zijn werk „Institutiones chirurgiae
hodiernae" (1777 e. v. v.) maakte hem door
d. geheele beschaafde wereld beroemd. Hij
overl. 5 Febr. 1 891 - Zijn neef ADOLF KAREL
PIETER c., geb. 8 Apr. 1786 to Gliickstadt, werd
insgelijks hoogl. in d. heelkunde a. d. universiteit to Kopenhagen on is d. schrijver v. 't
„Medicinische Schriftstellerlexikon der jetzt
lebenden Aerzte" (25 dln met very. 8 dln
1829—'45).
Callistemon Brown is een plantengesl.
uit d. fam. der Myrtaceen on omvat schoone
heesters uit Nieuw-Holland. d. Meest gewaardeerde is C. spesiosa, die 4 M. hoog wordt,
prachtige bloemen draagt on 's winters tegen
vorst beschut moat worden. Bijna even schoon
is C. lineare, die bloemen heeft met donkerroode meeldraden.
Callisthenes v. Olinthus was een wijsgeer, die ten tijde v. Aristoteles leefde on
diens heeding, volgens Diogenes Laortius ook
diens bloedverwant, was. Hij vergezelde op
uitnoodiging v. zijn leermeester Alexander d.
Groote op diens tocht naar AziO, maar berokkende zich diens ongenade door zijn verzet, toen doze zich voor een zoon v. Zeus
wilde doen verklaren. Alexander liet Callisthenes als schuldig a. samenzwering tegen
zijn persoon onder wreede pijnigingen ter
dood brengen. Volgens Cicero heeft Callisthenes een werk over d. Trojaanschen oorlog
geschreven on Theophrastus bracht in een
geschrift hulde a. zijn nagedachtenis.
Ca,llisto, volgens d. Grieksche fabelleer d.
dochter v. Lycaon, koning v. Arcadia, had
uit hartstochtelijke zucht voor d. jacht zich
a. d. dienst v. Artemis (Diana) gewijd met d.
gelofte altijd in d. maagdelijken staat to
blijven. Zeus zag haar en zij werd d. rnoeder
v. Arctos. Here (Juno) veranderde haar uit
jaloezie in een berin en, toen haar zoon haar
in die gedaante op d. jacht bijna had neergeschoten, plaatste Zeus haar onder d. sterren;
maar Here verzocht Oceanos, dit nieuwe gesternte niet in zijn schoot op to nemen. Dit is
d. mythe, doelende op 't in Griekenland zoo
min als in onze streken ondergaande sterrebeeld d. Groote Beer.
Callitris, Vent. heat een plantengesl. uit
d. fam. der coniferae (kegeldragers), walks
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soorten in N.-Afrika inheemsch zijn, maar
waarvan er ook op Nieuw-Holland voorkomen. d. Meestbekende soort is d. sandarakboom
(C. quadrivalvis Vent., Thuja articulate Desf.),
waarvan d. hars onder d. naam sandarak in
d. handel komt.
Callon was een kunstig bronsgieter en
beeldsnijder in hout op 't eil. Aegina. Hij
leefde in d. 6e eeuw v. Chr. en goot o. a. een
koperen drievoet voor Amyclae, waaronder
een beeld v. Persephone (Proserpina) stond.
Ook vervaardigde hij voor d. Acropolis v.
Corinthe een beeld v. Athene-Sthenias. Hij
behoorde volgens Quinctilianus tot d. oude
Aeginetische school.
Callot (JAcQuEs), geb. te Nancy in 1594 en
daar overl. in 1635, was zeer verdienstelijk in
d. teeken-, graveer- en etskunst, waarvan hij
een verbazende menigte proeven heeft geleverd, onder welke er veel zijn, die door kenners
als meesterstukken worden geacht. Zijn manier
was zeer eigenaardig, geestig en vindingrijk,
inzonderheid in kleine beelden, die in groote
menigte to vinden zijn in zijn werken, v.
welke d. meeste veldslagen, belegeringen,
danspartijen, optochten e. d. g. voorstellen.
Bijzonderen roem verwierf zijn „Miseres et
malheurs de la guerre". Soortgelijke stukken
vervaardigde hij voor Cosmus II v. Florence,
Lodewijk XIII v. Frankrijk en Hendrik v.
Lotharingen. CALLOT was zoo geneigd tot 't
comische, dat hij dit zelfs in ernstige onderwerpen uitdrukte; zijn „Jaarmarkt" en „Bedelaars", waarbij 't behandelen v. dit genre te
pas komt, worden als zijn beste stukken
beschouwd. Hij verdient in d. geschiedenis
der kunst bijzondere melding, omdat hij d.
eerste was, die zich bij 't etsen v. sterkwater
en vernis bediende. Van hem wordt verhaald,
dat, toen d. Franschen in 1631 Nancy veroverden, d. Koning vorderde, dat CALLOT d.
inneming der stad, evenals hij die v. la Rochelle
gegraveerd had, in koper zou brengen, doch
dat d. Kunstenaar dit weigerde, verklarende,
liever zijn vingers to willen afkappen dan op
deze wijze d. vernedering zijner vaderstad to
vereeuwigen. Een lijst der werken v. CALLOT
vindt men in Le Comte „Cabinet des Singularites d'Architecture, Peinture, Sculpture et
Gravure".
Callus (Beenweer) noemt men d. stof, die
bij gekwetste beenderen (vooral na beenbreuken) door d. vaten v. 't beenvlies wordt uitgezweet. Zij is eerst geleiachtig, maar wordt
later hard, zoodat d. beide einden der breuk
weder stevig verbonden zijn. Deze callusvorming heeft op d. volgende wijze plaats. Wanneer men een onderhuidsche beenbreuk in d.
eerste acht dagen na d. verwonding onderzoekt,
vindt men gestremd bloed en uitgezweete
vezelstof rondom d. breukeinden uitgestort
en 't beenvlies in d. nabijheid der breuk opgelicht. ct. Uitgezweete stof ('t exsudaat) begint zich to organiseeren en neemt, vooral a.
d. omtrek, d. textuur -v. 't celweefsel en 't
vezelachtig weefsel aan. Tegelijk begint ook
een vorming v. nieuw beenweefsel in 't
exsudaat, dat 't dichtst bij 't bean en 't beenvlies is. Hier ontstaat derhalve een ring v.
nieuw beenweefsel rondom ieder der breukeinden. d. Ringen groeien niet enkel in d.
dikte maar ook in d. breedte naar elk. toe,
zoodat zij weldra tegen elk. komen en tot een
ring samensmelten. Ook 't beenvlies zet zich
over dezen ring voort en bedekt nu weder
volkomen 't geheele been. Is 't eenmaal zoo
ver, dan heeft 't been weder eenige stevigheid, doordien d. beide einden door d. ring
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a. elk. gegroeid zijn. Men geeft a. dezen ring
d. naam v. voorloopige beenweer. Terwijl deze
beenvorming tot stand komt, heeft ook a. d.
binnenzijde v. 't gebroken been (zoo dit een
pijpbeen is) een overeenkomstig proces v.
woekerende beenvorming plaats en er vormt
zich ook in d. holte v. 't been een ring v.
voorloopige beenweer. d. Mergholte wordt
hierbij op d. aangedane plaats geheel met
nieuwe beenzelfstandigheid gesloten en opgevuld. 't Exsudaat, dat tuns. d. breukvlakten
zelf is, organiseert zich aanvankelijk tot een
teeder celweefsel (Substantia rubra) en men
vindt een paar weken na d. verwonding d.
randen der breuk nog onveranderd in 't celweefsel uitsteken. Allengs echter, nadat d.
inwendige d. uitwendige ring v. d. voorloopige beenweer volkomen gevormd zijn,
ontstaat op d. breukvlakten zelf een beenwoekering, 't roodachtig celweefsel wordt
verdrongen, d. beide vlakten groeien naar
elk. en vereenigen zich volkomen door een
nieuw gevormde tusschenstof. Deze noemt
men bliivende beenweer. Terwijl d. blijvende
beenweer zich vormt en in vastheid toeneemt,
begint een teruggang in ontwikkeling, eon
atrophie der voorloopige beenweer. Een grooter of kleiner deel daarvan wordt opgeslorpt.
d. Volkomen gesloten mergholte wordt weder
open en d. uitwendige zwelling vlakker. 't
Nieuwe beenweefsel neemt een waste dichte
textuur aan en wordt gewoonlijk vaster en
minder breekbaar dan d. overige deelen v.
't been.
Callus, Zie Eelt.
Calm (MARIA), geb. 3 Apr. 1832 to Arolsen,
ontving hare opvoeding op een kostschool to
Geneve, bezocht om zich tot onderwijzeres
to vormen Engeland, Belgi8 en Rusland,
stond eerst a. 't hoofd eener Hoogere burgerschool to Lennep en vervolgens v. een meisjesschool voor uitgebr. lager onderwijs to
Kassel, die sedert 1863 door 300 a 400 leerlingen, bezocht wordt. Zij stichtte ook dergelijke
scholen in andere plaatsen on schreef: „Bilder u. Klange" (1871); ,Die Stellung der Deutsche Lehrerinnen" (1875); „Weibliches Wirken in Ktche, Wohnzimmer u. Salon" (2e dr.
1878); „Ein Blick ins Leben" (1877); „Wilde
Blumen" (1880); „Echter Adel" (1883); „Bella's
Blaubuch" (1883) en „Daheim u. Drauszen"
(1884).
Calmberg (ADOLF), geb. 21 Apr. 1837 to
Lauterbach in Hessen, studeerde to Gieszen,
Berlijn on Leipzig en ward in 1867 leeraar a.
d. kweekschool voor onderwijzers to KUsnach
bij Zurich. Behalve eenige jeugdige proeven
schreef hij meest dramatische werken, waarvan inzonderheid d. blijspelen zeer gunstig
werden ontvangen; zijn meest bekende werken zijn : „Jargon Wullenweber" (20 dr. 1866);
„Theodor Korner" (veelmalen gedrukt); „Die
Kraut im Schleswig"; „Der Erbe des Millioliars" (2e dr. 1874); „Wer ist der Herr Pfarrer?" (2e dr. 1869); „Der Sekretar" (meerm.
uitgeg.); „Der neue Columbus" (1871); „Der
Sohn des Pastors" (1874) en „Das ROschen von
Kochersberg" (2e dr. 1875).
Calmet (AuGusT), geb. 26 Febr. 1672 te
Mesnil bij Toul, trad in 1689 in d. orde der
Benedictijnen, bestudeerde in 't klooster d.
wijsbegeerte en godgeleerdheid, hield voorlezingen in versch. kloosters zijner orde en
klom daarbij steeds in rang, zoodat hij in
1718 abt to Nancy, in 1719 visitator zijner
orde en in 1728 abt to Senones in Lotharingen
ward. Hij overl. 25 Oct. 1757 te Parijs. Hij
schreef: „Commentaire sur tour les livres do
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Vanden et du nouveau Testament" (23 din,
1707—'13); „Dictionnaire historique et critique
de la Bible" (4 din, 1722—'28), ook in onze
taal overgezet, en „Histoire ecclosiastique et
dyne de la Lorraine" (2e dr. 7 din, 1747).
Calmon (MARC ANTOINE), geb. 3 Mrt 1815
te Tamnies in 't depart. Dordogne, studeerde
to Parijs in d. rechten en trad in d. staatsdienst, maar, wijl hij in 1852 d. eed a. Napoleon 1II weigerde af to leggen, trad hij in 't
arnbteloos Leven terug en gedurende 't Keizerrijk hieid hij zich bezig met wetensch. studi8n, meest op financieel gebied. In 1871 benoemde TRIERS hem tot onderstaatsseeretaris
bij 't depart. v. Binnenl. zaken en later tot
prefect v. d. Seine. Met d. val v. TRIERS legde
CALMON ook deze betrekking neder, maar hij
werd tot lid der Nation. vergadering gekozen,
waar hij zich bij d. gematigde republikeinen
schaarde en belangrijk deel had a. 't tot
stand komen der grondwet v. 1875. Daarna
word hij levenslang senator. Hij schreef: „Les
impOts avant 1798"; „Hist. parlementaire des
finances de la Restauration" (1870) on „Etudes
des finances de l'Angleterre depuis R. Peel
jusq'en 1869".
Calochortus heat een geslacht v. OOnzaadlobbige sierplanten uit d. familie der
Juncaceen, inheemsch in 't warme deel v.
N.-Amerika. d. Soorten worden om d. schoon
gekleurde bloemen bij ons in potten gekweekt,
maar moeten tegen vorst beveiligd worden.
a elegans draagt gale bloemen met bloodroode stippels; C. splendens paarse bloemen
on C. venustus witte, rood on groan gevlekte
bloemen.
Calomarde (FRANCINO TADEO), geb. in
1775 te Villel in Arragonie, studeerde to Saragossa in d. rechten, moest zich door bekrompen geldmiddelen zeer behelpen, maar verwierf na een geschrift over d. graanbouw in
Arragoni8 een betrekking bij 't depart. v.
Justitie. Hij was na d. Fransche overh.eersching eerst leider der constitutioneele partij,
maar, teen d. Franschen Ferdinand VII to
hulp kwamen, een der eersten, die 't absolutisme aannamen en zich bij Ferdinand VII
aansloten. Tot loon werd hij verheven tot
secretaris v. d. „Camara del real patronato"
en tot minister v. Justitie. Door deze twee
betrekkingen had hij v. 1824 t. '32 't bewind
v. Spanje grootendeels in handen; immers hij
beheerschte d. zwakken Koning, alle verheffingen en belooningen hingen v. hem af en
hij misbruikte dozen invloed, om Spanje in
een gordel v. beperking, spionnage, willekeur
on vervolging v. andersdenkenden to verstikken. 't Ergst was wel, dat hij 't onderwijs
belemmerde en d. universiteiten sloot of beperkte. Hij vial door zijn eigen toedoen.
's Konings dood voorziende, heulde hij met
don CARLOS en, toen in Sept. 1832 d. Koning
door zulk een hevigen jicht-aanval word aangetast, dat diens lijfarts zijn dood verkondigde,
begroette CALOMARDE d. infant don CARLOS als
koning, niettegenstaande met zijn medewerking d. Salische wet afgeschaft on bepaald
was, dat d. jeugdige ISABELLA onder regentschap v. koningin CHRISTINA opvolgen zou.
d. Koning kwam tegen aller verwachting
weer tot bewustzijn en nu volgden heftige
tooneelen; volgens 't verhaal zou d. infante
LOUISE CARLOTTA, zuster V. koningin CHRISTINA, CALOMARDE zelfs in 't aangezicht geslagen hebben. In alien gevalle moest hij aftreden en zich n. zijn goederen in Arragonie
begeven. Toen eenigen tijd daarna zijn gevangenneming bevolen werd, week hij over
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d. Fransche grenzen. Hij overl. to Toulouse
in 1842.
Calomel, Zie Kwikzilver.
Calonne (CHARL. ALEX. DE), d. niet zwaartillende minister v. Financi8n in Frankrijk
vOOr d. Groote Staatsomwenteling, was 20
Jan. 1734 to Douai geb. Hij had to Parijs in
d. rechten gestudeerd en zich to Arras als
advocaat nedergezet, maar met behulp v.
hovelingen en door langs slinksche wegen to
doen vallen, wie hem in d. weg stood, verwierf hij winstgevende staatsbetrekkingen
en werd hij intendant to Rijsel. Nu streefde
hij n. d. portefeuille v. Financion en met
behulp V. d. Graaf V. ARTOIS en VERGENNES
bereikte hij in 1783 zijn doel. Wat TURGOT en
NECKER niet gelukt was, 't herstellen v. 't
evenwicht tuss. ontvangsten en uitgaven, 't
voorkomen v. een staatsbankroet, zou CALONNE
beproeven; hij miste daartoe echter d. kennis,
't talent en 't karakter. Door leaning op leening to sluiten, d. inkomsten v. volgende
jaren tegen hooge korting bij voorbaat to
innen en d. betalingen zoo lang mogelijk to
verschuiven, kon hij a. d. eischen der gunstelingen on d. verkwistingen v. 't weelderige
hof voldoen en d. schijn v. financieele welvaart bewaren, maar niet lang. In 1786 opende
NECKER d. oogen des Konings en v. 't yolk
door zijn vlugschrift Over d. gebreken v. 't
financieel bestuur". 's Konings toorn brak
wel 't eerst tegen NECKER uit, die Parijs
moest ontruimen, maar v. CALONNE werd
opheldering geeischt. Hij beleed, dat sinds
lang d. inkomsten d. uitgaven niet dekten,
doch dat hij dit verborgen had gehouden, om
't staatscrediet to bewaren. Hij raadde Lodewijk XVI een beroep op d. bevoorrechten
hoogen adel aan on d. regaling der FinanciOn
toe to vertrouwen a. een vergadering v. Notabelen. Hiertoe werd besloten; op 27 Dec.
1786 kwam d. vergadering der Notabelen
bijeen, maar hiermede was d. eerste stap
tot voorbereiding der Omwenteling v. 1789
gedaan en een commissie uit d. Notabelen
verklaarde, dat CALONNE d. koning, Frankrijk
on Europa bedroog. d. Minister ontving op 9
Apr. 1787 zijn ontslag en ging eerlang naar
Engeland, waar hij eon zestigjarige weduwe
huwde, die veel millioenen bezat, waarmede
hij zijn eigen ontredderde zaken hoopte to
herstellen. Hij ijverde zeer voor d. uitgeweken Prinsen, deed to hunnen behoove reizen
naar Rusland, Duitschland en Itali8 zonder
goad gevolg of dank, kwam in 1802 wader to
Parijs, maar overl. daar in 't zelfde jaar, zijn
weduwe arm achterlatende.
Calophyllum, L. heat een plantengesl. uit
d. fam. der Guttiferae, waartoe schoone, zware
boomen met harde glanzige bladeren uit d.
tropische gewesten behooren. Bovenaan staat
a inophyllum in Nederl. 0.-Indio; deze boom
wordt 30 M. hoog on heeft voor d. borst 4 M.
orrivang, d. witte bloemen zijn zeer welriekend; 300 jaar lang draagt hij tweemaal per
jaar roode vruchten met een wrang omhulsel en met een zoete kern, die echter later
bitter wordt; uit deze vrucht wordt een geelachtige olie, d. tamacahaca-olie, geperst en uit
d. schors d. tamacahaca-hars gewonnen, die
beide in Indi8 zeer gewaardeerde geneeskrachtige eigenschappen bezitten; d. gekneusde
bladeren worden bij oogontsteking aangewend
en 't harde hout is zeer geschikt voor d.
scheepsbouw. Op Madagascar on Mauritius
groeit d. Tamacahaca Willd., die gelijke eigenschappen bezit, on in d. Antillen C. Calaba, die
bij insnijding eon geurigen balsem doet uit-
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vloeien en, wig hij reeds a. d. voet takken
uitzendt, daar gebruikt wordt tot 't vormen
v. hagen. In ooze oranjeriein worden eenige
soorten v. Calophyllum als sierplanten gekweekt.
Calor, 't Lat. woord voor warmte, werd
voorheen in d. geneeskunde d. uitwendige
hitte der droge huid genoemd bij hevige
koorts. Calor mordax beteekende dan doodelijke hitte.
Calorie is d. eenheid, waarmee een hoeveelheid warmte gemeten wordt. Als zoodanig
neemt men Of de warmte, noodig om 1 KG.
water v. 0° C. op 1° C. to brengen (kilogramcalorie), Of de warmte, noodig om 1 G. water
v. 0° C. op 1° C. to brengen (gramcalorie).
Calorifere noemt men een verwarmingstoestel, zoo ingericht, dat door d. hitte een
stroom versche dampkringslucht wordt aangetrokken, die na langs d. gloeiende kachel
gevloeid to zijn door getraliede openingen
of buizen 't vertrek vervult.
Calorimeter hoot een toestel, waarmede
men eon hoeveelheid warmte meten kan,
bijv. d. hoeveelheid warmte, die vrij komt
of opgenomen wordt bij een chemische verbinding of ontleding, bij absorptio v. gassen,
bij oplossing, bij menging, in 't algemeen bij
d. overgang v. een stof uit d. eenen aggregaattoestand in d. anderen, die, welke een
galvanische stroom in een metaaldraad doet
ontstaan of verdwijnen, of die, welke een
bepaaldo hoeveelheid eener stof v. eon temperatuur, hooger of lager dan die v. d. calorimeter, a. dozen afstaat of v. dozen opneemt
(bepaling der soortelijke warmte eener stof).
Er zijn drie soorten v. calorimeters. 't Meest
gebruikt worden zij, die warmte opnemen of
afstaan zonder v. aggregaattoestand to veranderen, door dus alleen temperatuurverandering to ondergaan. Doze temperatuurverandering, vermenigvuldigd met een voor elken
calorimeter standvastig getal (waterwaarde),
geeft in calorien d. door d. calorimeter opgenomen of afgestane hoeveelheid warmte. Bij
d. bepaling der temperatuurverandering moet
vooral gelet worden op d. uitwisseling v.
warmte tusschen d. calorimeter en d. omgeving. Bestaat een calorimeter (en dit is
meestal 't geval) uit twee metalen bakjes,
waarvan 't een in 't ander staat, met een
gewicht g1 en een soortelijke warmte s i , een
hoeveelheid water met een gew. g2 in 't binnenste bakje en een metalen .roerder met een
gew. g3 en een soortelijke warmte s 3 , dan is d.
waterwaarde v. d. calorimeter gi s1
g3 s3 + g2.
Doze methods om een hoeveelheid warmte
in calorien uit to drukken hest d. mengingsmethode. d. Bekoelingsmetliode berust op 't meet
of minder snel veranderen der temperatuur
door afstaan v. warmte a. of opnemen v.
warmte v. d. omgeving, maar wordt weinig
gebruikt. In d. ijscalorimeters smelt een bepaalde hoeveelheid ijs; doze wordt gemeten,
'tzij met een balans, 'tzij met een kwikzuil
(ijscalorimeter v. Bunsen, steunende op 't felt,
dat ijs zich bij smelting samentrekt). Uit 't
gewicht der gesmolten hoeveelheid ijs on uit
d. smeltingswarmte v. ijs (79,2 cal.) kan dan
d. door d. calorimeter opgenomen hoeveelheid
warmte bepaald worden.
Calorische machines zijn werktuigen,
waarbij als beweegkracht niet d. stoom, maar
d. door verhitting verhoogde spankracht v. d.
dampkringslucht gebruikt wordt. In theorie
biedt zulk een inrichting groote voordeelen
boven d. stoommachine, omdat 't gebruik v.
een middelstof als 't water veel bezwaren
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veroorzaakt on omdat er behalye d. warmte
om 't water tot 100° C. to verhitten nog 5 1/s
malzovewrtndigsom'kracht
gevenden stoom om to zetten; dit to veel,
doze verdampingswarmte gaat bij stoommachines v. hooge drukking, waar d. gebruikte
stoom ontsnapt, geheel verloren, terwijl d.
alom voorhanden dampkringslucht reeds bij
geringe verwarming zonder eenig krachtverlies tot 't voortbrengen v. beweging kan
worden aangewend. Doze overwegingen hebben sinds lang velen tot 't ontwerpen v.
calorische machines geleid, tot 't a. d. genialen
Zweedschen kapitein ERICSON, die zich als
ingenieur to New-York gevestigd had, gelukte een bruikbaar calorisch werktuig saam
to stollen tot 't voortbewegen v. schepen,
waarna hij ook dergelijke werktuigen ontwierp
voor fabrieksarbeid. Tot nog toe hebben d.
calorische machines echter nog niet veel
ingang gevonden, hoofdzakelijk om d. volgende redenen: 1 0. er is veel grooter hitte
noodig om lucht dan om stoom groote kracht
to doen uitoefenen; lucht zet zich bij verwarming v. 1° t. 100° C. slechts 1/3 v. haar
volume, bij verwarming v. 1° t. 273° C. tot
tweemaal, bij verwarming v. 1° t. 545° C. tot
driemaal haar volume uit, terwijl stoom reeds
bij 135° driemaal, bij 265° C. vijftigmaal d.
drukking v. d. dampkring overtreft; 20. zij
worden, bij 't voortbrengen v. groote kracht,
doordat d. afmeting v. d. cilinder on d. vereischte hoeveelheid brandstof dan zeer groot
worden, uitermate kostbaar on 30 men is niet
in staat bij voorkomende noodzakelijkheid,
al was 't maar tijdelijk, d. kracht to verhoogen. Om a. doze bezwaren to gemoet to
komen heeft men bedacht, d. lucht vOOr d.
verwarming door een hulpmachine tot 1/4 of
1 / 6 v. haar volume saam to person, omdat
een verwarming tot 273. , C. bij tot 1/5 saamgeperste lucht in plaats v. een spanning v. twee
atmosferen een druk v. ongeveer 2 X 5 = 10
atmosferen teweegbrengt. pokrtus to Hamburg heeft door proeven aangetoond, dat op
die wijze in elks seconds 7500 kilogrammeter
(100 paardekrachten) kan verkregen worden
bij een verbruik v. 0,3 KG. coke per paardekracht in 1 uur.
d. Gasmotor (uitvinding v. LENOIR) is een
machine v. dubbele working, waarin beurtelings voor en achter d. zuiger lichtgas ontvlamt; d. daardoor ontstano uitzetting der
gassen drijft d. zuiger voort.
Calot hoot een glad, zwart mutsje, dat
door mannen gedragen wordt en inzonderheid
ter bedekking v. d. tonsuur door R.-Kath.
geestelijken. In Frankrijk bestond in d. tijd
v. Lodewijk XIV een vereeniging, die d. calot
als onderscheidingsteeken gekozen had, d. gebreken der hoogere standen in schimpdichten
(calottines) hekelde on zich 't recht aanmatigde d. handelingen on voorvallen to b.eoordeelen.
Calotropis hest een plantengesl. uit d.
fam. der Asclepiadeen. d. Meest bekende soort
hest C. gigantea, R. Br. (Asclepias gigantea, L.),
is een 0.-Ind. heester, die zich dadelijk boven
d. grond verdeelt in takken v. 2 a 3 M. lang,
welke purperroode bloemen dragon. Alle deelen
v. doze plant bevatten een bitter melksap,
dat in 0.-Indict als geneesmiddel wordt gebruikt; d. wortel, in d. apotheek als radix
mudari bekend, wordt in Europa tegen huiduitslag on wormen voorgeschreven; d. haarkuiven der zaden, zacht en veerkrachtig, worden tot vulling v. kussens gebezigd. C.procera
groeit in Egypte on Perzie on bezit een der-
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gelijk melksap, dat uitwendig tegen huiduitslag en inwendig als sterk purgeermiddel gebruikt wordt.
Calovius (ABRAHAM) heette eigenl. KALAU,
was geb. 16 Apr. 1612 te Mohrungen in OostPruisen, werd predikant te Dantzig en in 1650
hoogl. en super-intendant te Wittenberg. Hij
was een heftig voorvechter der orthodoxe
Luthersche leer. Met zijn Wittenbergsche collega's vaardigde hij in 1655 tegen 't dusgen.
syncretismus een geloofsregel uit, getiteld
„Consensus repetitus fidei vere Lutheranae",
waarin o. a. verkondigd wordt, dat d. wereldlijke overheid geroepen is d. geestelijke heerschappij met d. sterken arm te steunen, en
in zijn „Systema locorum theologicorum" (12
dln, 1665—'70) predikte hij onvoorwaardelijke
onderwerping a. d. letter der kerkleer. In 1672
verscheen v. hem een „Biblia illustrata" in 5
dln. Hij overl. 25 Febr. 1686.
Calpe is d. oude naam v. Gibraltar of
eigenlijk v. een der beide rotsen tegenover
elkander; d. Europeesche heette Calpe, d.
Afrikaansche Abyla. Te zamen heetten zij d.
„Zuilen V. Hercules".
Calprenede (GAUTIER DE COSTES DE LA),
geb. te Cahors, omst. 1612, overl. te Parijs in
1663, kwam als officier in zijn jeugd naar
Parijs en werd dienstdoend edelman des Koflings. Hij was een der eersten, door wien
uitvoerige romans met ingewikkelden knoop
werden geschreven. Doze werden echter evenals zijn treurspelen door betere voortbrengselen verdrongen en zijn thans meest vergeten.
Calpurnia was d. vierde echtgenoote v.
JULIUS CAESAR en overleefde hem. Zij was d.
dochter v. Lucius C. PISO; 't huwelijk bleef
kinderloos, maar zij verdroeg waardig d. algemeen bekende ontrouw v. Naar gemaal; zij
hield zich buiten staatk. bemoeiingen, doch,
toen zij d. geruchten eener samenzwering
tegen CAESAR vernam, deed zij, hoewel te
vergeefs, al 't mogelijke om hem over te
halen niet naar d. Senaat te gaan. Na Caesars dood stelde zij zich onder d. bescherming
v. M. ANTONIUS.
Calpurnius was een Romeinsch krijgsheld in 't leger v. Atilius Calantinus, die in
d. eersten Punischen oorlog een overwinning
op d. Carthagers behaalde. Deze consul was
met zijn leger in een dal door d. vijanden
ingesloten zonder eenig uitzicht op verlossing.
CALPURNIUS bood aan, zich in dezen nood met
400 uitgelezen mannen voor d. redding des
legers op te offerers. Hij voerde zijn bende
tegen d. vijand aan en, terwijl d. dappere
schaar werd nedergeveld, ontkwam Calantinus
met 't overige des legers. d. Aanvoerder CALPURNIUS werd gewond onder d. dooden gevonden en ontving na zijn genezing ter belooning
een burgerkroon.
Calpurnius (TITUS JULIUS), bijgen. SICULUS
(d. Siciliaan), was een Romeinsch dichter, die
in d. derde eeuw leefde. Hij was een tijdgenoot v. Nemesianus, a. wien hij zijn Idyllen
toewijdde, die in dichterlijke waarde nabij
Women a. die v. Vergilius. Slechts zeven zijn
er van tot ons gekomen, die door G. Kempher in 't Nederl. (Leiden, 1732), door Mairault in 't Fransch (Brussel, 1744), door Beck
(Leipzig, 1808) en door Wisz (1805) in 't Hoogd.
zijn vertaald.
Caltagirone is een stad met 32 000 inw.
op 't eil. Sicilia, in 't binnenland v. 't zuidelijk deel, op twee heuvelen, die door een
brug verbonden zijn; door 't dal vloeit d.
Terranova n. d. Z.-W.. kust. d. Bevolking ver-
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vaardigt aardewerk en gekleurde beelden. d.
Omtrek is bijzonder vruchtbaar en rijk a.
natuurschoon; o. a. is niet ver v. d. stad „II
paradiso di Judica".
Caltanisetta, Zie Calatanisetta.
Caltha,, Zie boterbloem.
Calumet is bij d. N.-Amerik. Indianen
een soort v. pijp, die v. rooden, witten of
zwarten steen gemaakt en met allerlei figuren, loofwerk, vederen, glaskoralen e. d. g. versierd wordt. d. Indianen rooken er uit ter eere
v. d. zon, inzonderheid wanneer zij schoon
wader of regen verlangen. d. Calumet is ook
een zinnebeeld v. bondgenootschap en vrede
en wordt gerekend een onschendbaar onderpand daarvan te zijn.
Calvados is d. naam v. een rij gevaarlijke klippen, door 't Nederl. zeevolk Kalven
genoemd, op d. Fransche kust in 't Kanaal t.
W. v. d. mond der Seine. Zij verheffen zich
evenwijdig aan en op 7 KM. afstand v. d.
zandige kust; er staat een sterke branding
op en er is groot verschil tuss. eb en vloed.
Naar deze klippen heat 't aangrenzende departement insgelijks Calvados; dit vormt een
rechthoek tuss. d. Seine en d. Vire v. ongeveer 15 geogr. mijl kustlengte en een oppervl.
v. 101 vk. geogr. mijl, bewoond door bijna
450 000 menschen. d. Bodem is vlak en bestaat
uit kalk en leem, met een laag aarde bedekt,
die meer geschikt is tot woide dan tot bouwland. Ook is er weinig bosch en geen wijnbouw; daarentegen wordt er uit d. appelen
veel cider bereid en d. Normandische paarden
en door kruising met 't Nederl. ras veredelde
runderen zijn vermaard. 't Klimaat is vochtig
maar gezond, d. bevolking groot, krachtig en
welgevormd, zeer geschikt tot d. zeevaart en
visscherij, schoon ook 't fabriekswezen zeer
uitgebreid is. d. Hoofdstad is Caen, d. voorn.
handelshaven Honfleur.
Calvaert (Dforivs), schilder, ward in 1565
te Antwerpen gab. Men noemde hem in Italig)
DIONISIO FLAMINGO. Zeer jong kwam hij te
Bologna; hij schilderde toen landschappen,
doch ward leerling v. Fontana en v. L. Sabbattini, om figuren te leeren behandelen. Hij
was d. laatsten behulpzaam in werken v. 't
Vaticaan. Nadat hij eenigen tijd d. schilderijen
v. Rapha61 had gekopiOerd, keerde hij naar
Bologna terug; hij stichtte er een school,
waaruit 137 meesters zijn voortgekomen, o. a.
Albano, Guido Beni en Dominichino. CALVAERT
kende d. behandeling der kleur beter dan d.
Ital. schilders v. dien tijd. Hij was diep doorgedrongen in d. kennis der perspectief, anatomie en bouwkunst, zooals men bespeuren
kan a. een menigte schilderijen op koper,
voorstellende geschiedenissen uit 't Oude Testament, waarmede d. nonnen v. dien tijd gewoon waren hare cellen to versieren. Agostino
Caracci en Sadeler hebben naar vele stukken
V. CALVAERT gegraveerd. In versch. verzamelingen worden teekeningen v. CALVAERT, meest
met 0.-I. inkt of roet gewasschen, bewaard. d.
Voortreffelijkste schilderijen v. CALVAERT zijn
een s. Michael in d. s. Petroniuskerk to
Bologna en een „Vagevuur" in een andere
kerk dezer stad. d. Caracci erkenden, dat
zij a. CALVAERT veal gelukkige denkbeelden
verschuldigd waren. CALVAERT overl. te Bologna in 1619.
Calvarie is d. naam v. d. heuvel, waarop
Jezus gekruisigd is; daze heuvel wordt ook
Golgotha genoemd, doch beide woorden beteekenen schedelplaats en d. heuvel draagt
waarschijnlijk dezen naam naar d. gedaante.
Daze plaats was vroeger buiten-, thans binnen.
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d. omtrek v. Jeruzalem. Op Golgotha is d. kerk
v. 't Heilige Graf, die Helena, d. moeder v.
keizer Constantijn, in d. vierde eeuw liet
bouwen. In R.-Kath. landen vindt men op
sommige plaatsen nabij d. kerken kapellen
op een heuvel, ter gedachtenis a. d. kruisiging v. Jezus „Calvarieberg" genoemd.
Calvert (GEORGE HENRY), geb. in 1803 in
d. N.-Amer. staat Maryland en wonende te
Newport op Rhode-Island, ontwikkelde zich
tot een verdienstelijk letterkundige; hij schreef
critische levensschetsen v. beroemde Engelsche en Duitsche schrijvers, vertalingen v.
Schiller en GOthe en „Gentlemen" (1866);
.„First years in Europe" (1866); The maid of
New-Orleans" (drama, 1873); „Arnold and
Andre" (drama, 1874); „Brief essays and brevities" (1874); „Essays aesthetical" (1875) en
„A nation's birth and other national poems"
(1876).
Calvi (FELicE), geb. 16 Dec. 1822 to Milaan,
is d. schrijver v. een aantal Ital. historiewerken en romans, o. a. v. „Un castello nella
Campagna Romana"; „Patriziato milanese"
(1870); „Storia del Monte de Pieta di Milano"
(1871); „Curiosity storiche del secolo XVIII"
(1878) en „Ausonio Franchi e della filosolia
contemporanea" (1879). Hij was medestichter
der „Societa storica Lombarda" en medewerker v. 't genealog. book „Famiglie notabili
milanesi".
Calvi (PIETRo), geb. in 1833 te Milaan, beoefende d. beeldhouwkunst a. d. Academie te
Milaan, maar werd in 1853 door d. Oostenr.
politie gearresteerd als verdacht v. staatk.
samenspanning; in 1859 streed hij met Garibaldi voor Ita bevrijding. Van 1864 t. '66
vertoefde hij to Parijs en daarna arbeidde hij
te Milaan, waar hij 2 Juli 1884 overl. Zijn
richting was over 't algemeen realistisch;
zijn beelden zijn zuiver v. lijnen en proportie
en schijnen te leven. d. Ital. Koninkl. familie
bezit v. hem : „Ophelia"; „Hamlet"; „Mignon"
en „Ariadne"; d. Keizerin v. Oostenrijk:
„Othello" en „Selika"; d. koninkl. galerij te
Berlijn ,'t Kind met d. Melkpot"; d. galerij
Vi ctor Emanuel „Vittore Pisani" en d. Dom
te Milaan „s. Valeria" en „s. Filippo Neri".
Calville is d. naam v. een geliefde verscheidenheid v. appelen. d. Calvilles zijn fijne
tafelappelen, los v. weefsel, geurig als aardbezien. Zij behooren tot d. zoogen. kantappelen, zijn regelmatig geribt, eenigszins wazig
en op 't gevoel vettig. In ons vaderland onderscheidt men roode en witte calvilles.
Calvinus (Jm.), eigenlijk Chauvin gehe eten, een der voorn. kerkhervormers, werd
10 Juli 1509 geb. te Noyon, inPicardi6 (tegenw.
de part. Oise), waar zijn woning nog getoond
wordt. Zijn vader, procureur-fiskaal en secretaris v. 't bisdom, bestemde hem voor d.
geestelijken stand; te Parijs studeerende, kwam
hij in kennis met P. R. Olivetanus, die hem
bekend maakte met d. leer v. Luther en
Zwingli, ten gevolge waarvan CALVIN v. zijn
bestemming afzag en zich eerst te Orleans,
later to Bourges op d. rechtsgeleerdheid toelegde. In 1532 naar Parijs teruggekeerd, gaf
hij daar een „Commentarius" op Seneca „De
dementia" in 't licht, dock hij moest reeds
in 't volgende jaar wegens zijn protestantsche
gevoelens vluchten. Hij begaf zich eerst naar
Poitiers, waar hij 't Grieksch onderwees, vervolgens naar Nerac, waar koningin Margaretha v. Navarre hem eon schuilplaats verschafte; daar leerde hij d. vrijzinnigen F. Stapulensis kennen, die hem in zijn gevoelens
versterkte. In 1534 toog hij naar Basel, waar
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hij in 1536 zijn merkwaardige „Institutio religionii Christianae" zonder naam in 't licht
gaf, die later herhaaldelijk vermeerderd, verbeterd en met zijn naam is uitgeg., ook in 't
Engelsch (1634), Spaansch (1597) Hongaarsch
(1624), Hoogduitsch (1762) en Nederlandsch
(Amst., 1617). Dit beroemde werk is opgedragen a. d. Koning v. Frankrijk en moest dienen
om d. beginselen der Hervorming in 't licht
te stellen en hare aanhangers to verdedigen
tegen d. beschuldiging, dat zij op gelijke lijn
to stellen waren met d. oproerige Wederdoopers. CALVIN vertoefde vervolgens to Ferrara,
daarna to Aosta, vanwaar hij zich, wegens
zijn gevoelens vervolgd, slechts door een snelle
vlucht kon redden. Hierna vestigde hij zich
to Geneve, waar hem een leerstoel in d. theologie werd opgedragen, dien hij evenwel niet
lang daarna wegens leerstellige geschillen,
vooral ten opzichte v. 't Avondmaal, moest
verlaten. Te Straatsburg met open amen
ontvangen, erlangde hij daar een gelijken
werkkring als te Geneve. In Mei 1541 werd
hij door een plechtig gezantschap uitgenoodigd
naar Geneve terug to keeren, waaraan hij in
Sept. voldeed. Zijn gestrenge begrippen over
on onbuigzame toepassing v. d. kerkelijka
tucht ook in 't burgerlijk leven vonden sedert
to Geneve ingang, althans onderwerping, en
CALVIN gaf toe a. heerschzucht on vervolgingsgeest, zoodat vele zijner tijdgenooten hem
d. paus v. Geneve noemden. Niettemin roemen
ook zelfs 's mans tegenstanders zijn voortreffelijke eigenschappen. Hij was onvermoeid
werkzaam, predikte bijna dagelijks, gaf daarbij
onafgebroken zijn theologische lessen on was
d. ziel v. d. kerkelijke vergaderingen. Waar
misbruiken bestonden, deinsde hij voor goon
bezwaren terug ; hij ging zelf voor in d. zuiverheid v. zeden, die hij met gestrengheid
in anderen vorderde. Zijn talrijke schriften,
v. tijd t. tijd afzonderlijk uitgeg., zijn verzameld to Amsterdam (1667—'71, 9 dln in folio)
uitgeg. In doze werken v. d. godgeleerde, dien
men voor d. stichter v. d. Hervormde Kerk
mag houden, straalt groote geleerdheid en
schranderheid door on ook in d. vorm onderscheiden zij zich door schoonen stiji. CALVIN
is ongemeen scherpzinnig in 't wederleggen
v. anderen, maar niet altijd gematigd in zijn
beoordeelingen. Behalve zijn gedrukte werken zijn to Geneve en Zilrich wel 3000 handschriften bewaard v. leerredenen, verhandelingen on open brieven; toen hij to -yea
verzwakt was om to schrijven, dicteerde hij..
Hij was door on door ervaren in d. theologie,
oude letteren on rechtsgeleerdheid. CALVIN
huwde in 1539 to Straatsburg een weduwe,
Idelette de Bores geheeten, die hem een zoon
schonk, welke vroeg stierf; zij overl. in 1549 en hij zelf 27 Mei. 1564. Vele levensbeschrijvingen zijn er v. hem, o. a. Henry „Das
Leben Joh. Calvins, des grossen Reformators"
(2 dln, 1835—'38); Herzog „Joh. Calvin, eine
biographische Skizze" (1843); Audin „Histoire
de la vie, des ouvrages et des doctrines de
Jean Calvin" (2 dln, 1840).
Calvo (CHARLES), gob. in 1824 to Buenos'
Ayres, beoefende hoofdzakelijk 't internationaal recht, bekleedde gezantschapsbetrekkingen a. Europeesche hoven on vond daardoor
gelegenheid tot 't verzamelen der bouwstoffen voor zijn groote werken over 't volkenrecht. Hij was medestichter v. 't „Institut
de droit international" en vestigde zich later
to Parijs. Hij schreef: „Recueil complet des
traites et actes diplomatiques de l'Amerique
latine" (11 dln, 1862—'68); „Annales historiques.
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de la revolution de l'Amerique latine" (5 din,
1864—'67) en „Le droit international theorique
et pratique" (4 din, 3e dr. 1881).
Calycanthus (kelkbloem) heat een plantengeslacht, dat met nog een verwant geslacht
d. fam. der calycanthaceen vormt. Zij zijn N.
Amer. heesters met groote, welriekende bloemen, wier roodgekleurde kelken een kruik
gelijken. Wegens d. specerijachtigen geur
worden zij in d. Europeesche tuinen aangekweekt.
Calx, Zie Kalk.
Calydon, zoon v. Aetolus en Pronoe, gold
voor d. stichter der stad Calydon in Aetolio,
d. zetel v. Oeneus, vader v. Meleager, die 't
Calydonische zwijn versloeg. (Zie Meleager).
Calypso was volgens d. Grieksche fabelleer d. dochter v. Oceanos en Thetis; zij
heerschte op 't eiland Ogygie, waar Ulysses
na zijn terugkomst v. Troje schipbreuk Teed.
d. Nimf Calypso ontving hem gastvrij, hield
hem zeven jaar bij zich en hood hem d. onsterfelijkheid aan, indien hij haar wilde huwen.
Door Zeus vermaand, verliet hij haar, nadat
zij bij hem a. twee zonen, Nausithotis en
Nausinoils, 't leven geschonken had. Zie d.
„Odyssea" v. Homeros. Fenelon laat in zijn
„Telemachus" dozen zoon v. Ulysses op 't
eil. v. Calypso vertoeven.
CamaIeu beteekent in d. schilderkunst d.
of beelding v. een voorwerp onder een enkele
kleur, waarbij alleen Licht, schaduw en perspectief is in acht genomen. Men geeft echter
ook wel a. schilderstukken v. twee of drie
kleuren, waarbij geen nauwkeurige nabootsing v. d. kleuren der natuur bedoeld is, d.
naam v. camaieu.
Camarda (NIcoLAus), gob. 11 Nov. 1807
to Piani dei Greci op Sicilia, studeerde a. 't
seminarie voor Grieksche geestelijken to Palermo, ward tot priester gewijd en tot pastoor
aangesteld bij d. Grieksche gemeente to Messina. Onder d. koninklijke regeering to Napels
word hij, verdacht v. staatk. samenspanning,
gevangen genet, later ontslagen en daarna
opnieuw vervolgd. Htj week toen uit n. Toscane, waar hij zich a. letterk. arbeid wijdde.
Hij schreef o. a. „Studio sul Tucidide"; „Illustrazione istorico-teologica delle liturgie
greche'', „Idilli ed epigrammi di Teocrito";
„Le storie de Tucidide"; „Epigrafi ed opuscoli
ellenici inediti" en „Sully Antigone di Sofocle". Zijn broader DEMETRIUS c., gab. in
Oct. 1821, pastoor bij d. Grieksche gemeente
en hoogi. in 't Grieksch to Livorno, schreef:
„Saggio di traduzione del Greco da Anacreonto"; „Saggio di grammatologia comparata
sulla lingua albanese"; „Fyletia e Arbenore"
en vertalingen uit en in 't Albaneesche
dialect.
Camargue (La) heat 't driehoekige eiland,
dat door d. Rhone beneden Arles gevormd
wordt, als daze rivier zich in twee hoofdmonden verdeelt. 't Is 11 vk. geogr. mijl
groot, door dijken tegen overstrooming bevelligd en bijzonder vruchtbaar. 't Grootste deal
is graanland, maar er zijn ook uitmuntende
• weiden, waar 80 000 schapen, die 's zomers op
d. Zee-alpen grazen, v. Oct. t. Mei voedsel
vinden. Er zijn ook veel buitenverblijven. d.
Bevolking is in 9 gemeenten verdeeld en d.
hoofdplaats heat Saintes-Maries.
Camarilla is een Spaansch woord, dat
kamertje beduidt. Men verstaat er door een
regeering v. gunstelingen of hovelingen, die
in een onbeperkte monarchie 't vertrouwen
genieten v. een zwak worst. 't Is ontleend a.
1 kabinet, waar koning Ferdinand VII v.
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Spanje met zijn minister COLOMARDE (zie dat
art.) en diens creaturen bijeenkwamen, om
afspraken to maken, die d. vrijheid on welvaart der Spanjaarden benadeelden.
Caz22baceres (JEAN JACQUES REGIS DE)

ward 18 Oct. 1753 to Montpellier gab. uit een
geslacht, dat veal rechtsgeleerden heeft opgeleverd. In 1771 ward hij benoemd tot lid v. 't
Parlement to Toulouse, maar dit ward opgeheven, eer hij zitting nam, waarna hij in zijn
geboortestad zijn vader als fiskaal opvolgde,
welke betrekking hij er in 1791 met 't presidentschap der crimineele rechtbank verwisselde. In 1792 - word hij lid der Nationale Conventie, waar hij veal aandeel had in d. regeling der wetgeving on rechtspleging. Hij behoorde tot d. gematigden en, ofschoon hij instemde met d. schuldigverklaring des Konings,
betwistte hij a. d. Conventie 't recht d.Koning
to vonnissen; hij stemde alleen voor gevangenhouding. Kort na 't onthoofden v. Lodewijk
XVI ward CAMBACERES benoemd tot lid v. 't
„Comite de salut public"; in daze hoedanigheid gaf hij 26 Mrt 1793 kennis v. d. afval v.
Dumouriez on klaagde hij hem aan wegens
hoogverraad. Kort daarna ward a. hem on
MERLIN d. last opgedragen, alle wetten to
herzien on to ordenen. Na d. omwenteling v.
9 Fructidor ward hij voorzitter der Conventie
on later v. d. Raad der vijfhonderd. Na d.
val v. 't Directoire ward CAMBACERES op aandrang v. SIEYES tot tweeden Consul benoemd,
'tgoon niet verhinderde, dat hij zich ijverig
met d. zaken v. rechtspleging bezig hield.
Toen Napoleon keizer geworden was, verhief
daze cAmBAcEREs tot aartskanselier des Rijks
en groot-officier v. 't Legioen v. eer, in 1808
tot hertog v. Parma. Hij was 's Keizers rechterhand in 't opstellen v. Senatus-consulten
on raadde to vergeefs in 1812 d. tocht tegen
Rusland af. Toen Napoleon in 1813 to velde
trok, benoemde hij CAMBACERES tot president
v. d. Raad v. regentschap. Bij 't naderen v.
d. legers der verbonden Mogendheden in 1814
volgde CAMBACERES keizerin Marie Louise naar
Blois. Na Napoleons terugkomst v. Elba aanvaardde hij opnieuw d. portefeuille v. justitie.
Bij d. tweede Restauratie, in 1815, word hij op
d. lijst der gebannenen geplaatst, waarna hij
to Brussel on to Amsterdam vertoefde, tot
hem in 1818 d. terugkomst naar Frankrijk
ward veroorloofd. Hij bracht zijn overige dagen
to Parijs door, waar hij 5 Mrt 1824 stierf, d.
roam nalatende, een der kundigste, gematigdste on achtenswaardigste mannen uit d. tijd der
Revolutie to zijn geweest. Aangaande d.Fransche wetgeving had hij groote verdiensten.
Cambay, 't Indische Khambavati, is
een havenstad op d. W.-kust v. Voor-Indio,
a. d. golf v. Cambay, in 't presidentschap
Bombay, niet ver v. Goezerate. In d. oudheid
was daze stad een der bloeiendste handelssteden, een stapelplaats v. d. handel tuss. d.
Malabaarsche kust on d. landen a. d. Roode
zee; 't heat op d. kaart v. Ptolomaeus Cumanes on had toen 200 000 inw. Nu wonen er
nauwelijks 30 000. Toch is er nog veel handel
on nijverheid, vooral in geslepen agaat, onyx
en karneool, die hier bijzonder schoon be werkt worden; ook worden er zilveren voorwerpen en zijden stoffen vervaardigd. d. Vroegore luister blijkt nog uit d. praalgraven in
d. omtrek, 't paleis v. d. Nabob en onderaardsche hindoe-tempels.
Cambiasi, vader on zoon, waren verdienstelijke Italiaansche schilders uit d. 16e eeuw.
d. Vader, GIOVANNI C., gab. in 1495, was een
navolger v. DEL VAGA en uitvinder v. proportion
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lichaam. d. Zoon, LUCA c.,
LIICHETTA DE GENOVA ge-

voor 't menschelijk
door zijn makkers
noemd, geb. in 1527, was een gelukkig navolger V. CORREGGIO en vormde zich te Rome
naar MICHEL ANGELO en RAFAEL. Hij verwierf
een groote kunstvaardigheid, een aangenaam
koloriet, een bevalligen stkj1 en ontwikkelde
een grooten rijkdom v. denkbeelden. Hij schilderde vaak zonder voorafgaande schets of
teekening ; hierdoor zijn echter vele zijner
werken als te vluchtig v. weinig waarde.
Zijn schoonste stukken zijn : „d. Marteldood
v. s. George"; „d. Marteldood v. s. Barth°lomaeus"; „d. Sabijnsche maagdenroof"; „Venus"
en „Adonis" in 't Museum te Napels en „'t
Paradijs" in 't Escuriaal in Spanje.
Carabier (JAKOB JAN), geb. 29 Juni 1756
to Vianen, studeerde in d. rechten en trad
in dienst der Staten. Hij was tot 1781 secretails v. legatie en zaakgelastigde to Berlijn,
maar werd in 1783 schepen to Haarlem. Hij
koos in d. burgertwisten d. partij der Patriotten on was bij d. komst der Pruisen kolonel
der schutterij to Utrecht. In 1795 werd hij lid
der municipaliteit to Vianen en lid der Nationale vergadering, waar hij in 1796 tot voorzitter gekozen werd. Bij d. staatsgreep v.
22 Jan. 1798 behoorde hij echter onder d. 22,
die op 't Huis ten Bosch gevangen werden
gezet. d. Meeste dezer staatsleden verdwenen na hunne loslating v. 't staatstooneel,
maar CAMBIER kwam spoedig weer in hooge
betrekkingen en werd onder LODEWIJK NAPOLEON minister v. Justitie, later v. Koloni6n,
eindelijk v. Oorlog en president v. d. Staatsraad. Bij d. afstand v. LODEWIJK NAPOLEON
trad hij af, maar hij werd lid v. 't Wetgevend
lichaam. Koning Willem I zond hem als
gezant n. Spanje. Sedert 1821 woonde hij op
zijn buitenverblijf in d. gemeente Wassenaar,
waar hij 4 Oct. 1831 overl.
Cambium (teeltweefsel) heet bij d. hooger
ontwikkelde planten d. cellenlaag, die uit
parenchymweefsel bestaat, welks cellen zich
door overlangsche deeling vermenigvuldigen.
Bij d. tweezaadlobbige planten vormt zich in
't zomerhalfjaar tuss. d. bast en 't hout op
deze wijs een cambiumlaag, die 't oude hout
als met een koker omsluit; 't buitenste cambium gaat over in een nieuwe bastlaag, verre weg 't grootere binnendeel wordt eerst
spint en vervolgens hout. Door 't cambium
neemt dus d. boom jaarlijks in dikte toe en,
wig in 't winterhalfjaar d. cambiumvorming
nagenoeg stilstaat, kan men bij een dwarse
doorsnede v. d. boom door 't tellen der jaarringen d. ouderdom er van bepalen. In tropische gewesten echter, waar d. vorming v.
cambium onverpoosd voortgaat, zijn deze
jaarringen moeilijk of in 't geheel niet to
onderscheiden. Bij boomers, die uit den zaadlob ontkiemen, zooals palmen, geschiedt d.
cambiumvorming a. d. top der vaatbundels,
zoodat d. plant daardoor in lengte toeneemt;
d. bast en schors ontstaan daar uit d. kurkachtig geworden voet der gestorven bladeren.
Cambodsja is een onderkoninkrijk in
Achter-Indie, behoorende gedeeltelijk a. Siam,
gedeeltelijk a. Anam 't Omvat d. benedenloop v. d. Mekiang, is 1523 vk. geogr. mijl
groot en bevat een millioen bew. Eer 't in
't midden der 18e eeuw cijnsbaar word. was
Cambodsja een machtig rijk v. Achter-Indie,
in 1809 is 't door d. Anamieten en Siameezen veroverd en verdeeld. d. Vervallen
hoofdstad heeft denzelfden naam; d. Nederlanders hadden bier in d. eersten tijd der
0.-I. Comp. een factorij, die in 1643 is opge-
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heven. 't Deel, dat tot Anam behoort en
Saigoon tot hoofdstad heeft, is thans een
Fransche kolonie, is zeer vruchtbaar, vooral
in graan, on heeft een aangenaam klimaat.
Cambon (JOSEPH), geb. 17 Juni 1754 to
Montpellier, was eon der volksvertegenwoordigers na d. Fransche revolutie v. 1789, hij
was eerst gekozen tot lid v. 't Wetgevend
lichaam on vervolgens v. d. Nationale conventie. Hij was daar ijverig werkzaam bij d.
regeling v. 't financie-wezen, dreef d. openbaarheid v. 't Grootboek der nation. schuld door,
maar vermeerderde d. uitgifte v. assignaten.
Na d. gevangenneming des Konings legde hij
d. geheime en vele revolutie-mannen compromiteerende papieren over, die in d. Tuilerien gevonden waren ; ook stemde hij voor d. dood des
Konings, maar hij was overigens afkeerig v.
't bloedvergieten, bestreed Marat, Robespierre,
d. revolutionnaire rechtbank en d. vervolging
der Girondijnen, doch hierdoor werd hij zelf
verdacht en hij ontsnapte alleen a. d. guillotine door zich schuil to houden. Onder 't
Directoire en Napoleon woonde hij ambteloos
to Montpellier. Na d. tweede Restauratie (1815)
werd hij als koningsmoorder uit Frankrijk
gebannen en hij overl. to s. Josse ter Noode
(voorstad v. Brussel), 15 Febr. 1820.
Cambray, Zie Kamerijk.
is een
Cambridge. Cambridge-shire
graafschap in Engeland, 40 vk. geogr. mijl
groot en bewoond door bijna 200 000 personen.
't Wordt bespoeld door d. Ouse met d. Cam en
d. Lark, is verdeeld in 15 hundreds en zendt
3 leden naar 't Lagerhuis. d. Hoofdstad Cambridge is een zeer oude stad, een der vermaardste v. Groot-Brittannie, vooral door hare universiteit, die 17 versch. colleges bevat, welke
ieder op zich zelf bestaan, met eigen inkomsten,
bestuurd volgens eigen statuten, maar alle
onderworpen a. algemeene bepalingen, door
koningin Elizabeth uitgevaardigd. d. Academische senaat bestaat uit twee Huizen en 2800
leden. Aan 't hoofd v. 't geheel staan: d. kanseller. d. vice-kanselier, d. high Stewart en d.
commissaris; ook heeft d. stichting haar eigen
rechters of proctors. Men meent, dat deze hoogeschool reeds in d. 7e eeuw gesticht is door
Sigebert, koning v. Oost-Anglia. Drie v. d.
zeventien colleges hebben d. ouden naam
„hall" behouden, t. w. 't Clara-hall, gesticht
in 1326; Trinity-hall, gest. in 1350, en Catharine-hall, gest. in 1475. d. Overige heeten
College's en zijn: s. Peters, 't oudste v. alien,
gest. in 1257; Pembroke, gest. in 1343, dat een
fraaie kapel bezit; Gonville and Calus, gest.
in 1348; Corpus Christi, gest. in 1351, met
prachtige gebouwen; Kings, gest. in 1358, dat
bijzondere privilegien en een heerlijke kapel
heeft; Queens, gest. in 1446; Jezus', gest. in
1496; Christ, gest. in- 1505, in welks tuin een
moerbezienboom staat, door Milton geplant;
s. Johns, gest. in 1511, met een groote bibliotheek; Magdalena, gest. in 1542; Trinity, gest.
in 1546, d. grootste inrichting, een der prachtigste v. Engeland, met voortreffelijke gebouwen; Emmanuel, gest. in 1584; SidneySussex, gest. in 1598 en Downing, gest. in
1800. Tot d. algemeene inrichtingen der hoogeschool behooren: d. bibliotheek, die meer dan
100 000 banden bevat on recht heeft op een
exemplaar v. alle werken,die in 't Rijk worden
uitgegeven; 't senaatshuis, een prachtig gebouw, versierd met d. standbeelden v. George
I en II, hertog Karel v. Somerset en Pitt;
the Pitt-press, zijnde d. academische drukkerij;
d. kruidtuin; 't observatorium, gevormd door
vereeniging v. eenige kleine sterrenwachten v.
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versch. College's. d. Cambridge-sterrenwacht,
eenige jaren bestuurd door Airy, sedert 1836
door Challis, bezit een beroemd instrument,
the Northumberland Aequatorial" genoemd,
en is over 't geheel een v. d. best ingerichte.
't Aantal studenten to Cambridge bedraagt
ongeveer 7000, waarvan velen d. wiskunde
beoefenen. Newton en Balow waren sieraden
v. doze universiteit.
d. Stad Cambridge ligt a. d. beide oevers v.
d. Cam, die hier overbrugd is en tot a. d.
.stad door stoombooten bevaren wordt. Zij is
door spoorwegen met d. groote steden des
Bijks verbonden en heeft bezienswaardige
kerken, waaronder d. s. Andrieskerk met 't
praalgraf v. d. zeereiziger Cook; d. 40 000 inw.
drijven eenigen handel, maw* bestaan vooral
v. d. hoogeschool. Zoowel d. stad als d. universiteit zenden ieder twee laden n. 't Lagerhuis.
Cambridge is ook d. naam v. een stad in
d. N.-Amerik. staat Massachussets, tegenover
Boston, waarmede zij door twee bruggen verbonden is; zij is een der oudste steden des
lands, in 1630 gesticht, heeft 60 000 inw. en
-een rijkbegiftigde hoogeschool; hiervan is
Harvard-college, in 1683 gesticht, 't aanzienlijk-ste v. geheel Amerika; 't omvat 15 schoone
groote gebouwen to midden v. lommerrijk
geboomte. Er zijn ruim 120 professoren, 1200
b. 1300 studenten, een sterrenwacht on boekerijen met ruim 200 000 banden. Versch. andere
plaatsen in d. Vereen. Staten dragon d. naam
Cambridge.

Cambrische vorming is d. naam der
oudste bezonken lagen der aardkorst; doze
naam is daaraan gegeven door d. Eng. geoloog
SEDGWICK, die doze laag onderzocht ter plaatse,
waar in d. oudheid d. Cambria-8 woonden, in
Noord Wales. d. Duitsche aardkundigen kenden
doze grondsoort reeds en noemden die „'t oudste grauwakke", doch zij hebben nu ook d. Eng.
benaming aangenomen. d. Cambrische vorming
bestaat uit lei, kiezel, kwarts, zandsteen en
kalk, dat a. d. benedenzijde onmerkbaar in
kristallijn gesteente overgaat en a. d. bovenzijde 't voorkomen v. een zeer vast geworden
bezinking heeft on door d. Silurische vorming
bedekt wordt. In deze grondlagen vindt men
slechts weinige on onduidelijke sporen v. d.
oudste vormen der bewerktuigde schepping.
Cambrische tijdvak is 't eerste der vijf
tijdvakken, waarin 't palaeozoische of primaire tijdperk verdeeld is.
Cambronne (PIERRE JACQ. ETIENNE, baron
DE), geb. 26 Dec. 1770 to s. Sebastian bij Nantes,
trad in d. krijgsdienst onder 't Schrikbewind
-en onderscheidde zich onder Massena in 1795
bij Zurich, waar hij als kapitein met zijn
•compagnie 1500 krijgsgevangenen maakte. Om
zijn persoonlijken mood wilden zijn makkers
d. naam „eersten grenadier der Republiek"
na 't sneuvelen v. LATOUR D'AUVERGNE op hem
•overdragen. Hij steeg steeds in rang en vocht
met ear in d. Duitsche veldtochten, bij 't
-Groote lager in • 1812 on bij d. worsteling v.
1813. Na d. nederlaag bij Leipzig dekte hij d.
.aftocht v. 't Fransche lager, hij werd daarbij
zwaar gewond, en als chef v. een divisie der
Oude garde vergezelde hij Napoleon n. Elba.
In Mrt 1815 kwam hij met d. Keizer in Frankrijk terug; d. proclamatie v. d. Keizer a. 't
lager was door CAMBRONNE onderteekend. In
•d. slag bij Waterloo cornmandeerde hij als
divisie-generaal 't carrO der Oude garde, waarbinnen Napoleon met zijn staf zich beyond.
In veal geschiedk. werken worden a. CAMi3RONNE d. bekende woorden toegeschreven:
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,d. Garde geeft zich niet over, maar sterft";
hij heeft echter later zelf verklaard, dat hij
ze niet gesproken heeft. Met wonden overdekt, werd hij door d. Engelschen opgenomen
en naar London gevoerd. Na d. tweeds Restauratie was hij op d. lijst der verbannenen
geplaatst, maar hij werd door d. krijgsraad
glansrijk vrijgesproken. Later werd hij tot
veldmaarschalk verheven on tot commandant
v. Rijsel benoemd. Hij overl. 5 Mrt 1826 to
Nantes.
Cambyses. d. Perzische geschiedenis vermeldt twee vorsten v. dozen naam. d. Een
was een Pers uit 't huis der Achaemeniden v.
d. stam der Pasargaden on gehuwd met
Astyages' dochter Mandane. Uit dit huwelijk
werd Cyrus geb. d. Andere Cambyses was d.
zoon v. Cyrus en werd diens opvolger, 529 j.
v. Chr. Kort na zijn troonsbeklimming deed
hij een inval in Egypte, hij kreeg d. koning
Psammenitus in handen, veroverde d. hoofdstad Memphis on 't gansche land on wilde
vervolgens een vloot tegon Carthago ultrusten, Ethiopia vermeesteren on d. tempel v.
Jupiter Ammon bemachtigen. Maar v. 't eerste
kwam niets, wijl d. Pheniciers weigerden
hem daartoe schepen to geven en zijn lager
werd b>j d. tocht door d. woestijn door gebrek a. levensmiddelen tot d. terugtocht genoodzaakt. Bij zijn intrede in Memphis doorstak hij, omdat hij in een feest ter eere v. d.
stier Apis een vreugdefeest over zijn mislukten tocht meende to zien, eigenhandig d.
stiergod on liet hij d. priesters met roeden
geeselen. Hij list uit achterdocht zijn brooder
Smerdis ombrengen on mishandelde zijn gemalin Atossa, zoodat zij 't bestierf. d. Medische Magia-s beproefden in zijn afwezen een
omwenteling on huldigden een hunner als
koning onder d. naam v. Smerdis, wiens
dood geheim was gehouden. Cambyses wilds
tot damping v. dit oproer naar Susa trekken,
maar bij 't beklimmen v. zijn paard kwetste
hij zich met zijn zwaard in d. heup, waaraan
hij 522 j. v. Chr. to Ecbatana overl. zonder
kinderen na to laten.
Camden is een stad met 20 000 inw. in d.
N.-Amer. staat New-Jersey a. d. Delaware,
tegenover Philadelphia. Epn ander Camden,
in Z.-Carolina, is vermaard door twee veldslagen tuss. d. Engelschen on d. Kolonisten
in 1780 en '81.
Camden (WILLIAM), geb. in 1557 to London,
rector a. d. Westminstersohool, wapenheraut
v. koningin Elizabeth on overl. in 1623 to
Chislehurst, was een verdienstelijk oudheidkundige. Hij is d. schrijver v. twee belangrijke werken: „Remarks of a greater work
concerning Britain" (70 dr. 1674) en „Britannia
sive florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae et Hiberniae" (4 dln, 1586).
Cameo is in 't algemeen een in basrelief
gesneden kostbare steen ; in 't bijzonder een
onyx, zoo gesneden, dat d. opgewerkte figuur
een andere kleur heeft dan d. grondlaag. d.
Naam is afkomstig v. 't woord gemma, dat
edelgesteente beduidt. d. Kunst zulke steenen
to "enijden is zeer oud on werd reeds door d.
Babyloniers, Pheniciers, Egyptenaren, Grieken on Romeinen beoefend. Van doze hunne
kunstwerken, die niet alleen tot lijfssieraad
gedragen warden, maar ook bakers on ander
huisraad versierden, zijn eenige proeven tot
ons gekomen. Daaronder behooren d. beroemde
cameo Gonzaga, die in 't Keizerlijk museum
to Weenen berust on waarschijnlijk d. borstbeelden v. Ptolemaeils I en zijn gemalin,
Eurydice voorstelt, on d. groote cameo aldaar
29
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met d. borstbeelden v. Ptolemaeils II en Arsinoe. Ook vindt men daar in 't Keizerlijk
kabinet een cameo met d. vergoding v. Augustus, en een, waarop Tiberius als Jupiter en
zijn moeder Livia als Ceres is voorgesteld.
Ten tijde v. Augustus arbeidde to Rome d.
beroemde camee-snijder Dioscorides.
Camelina heet een plantengesl. uit d. fam.
der kruisbloemigen, 'twelk eenjarige gewassen
met lichtgele eindelingsche bloemtrossen en
oliehoudende zaden omvat. d. Meest bekende
soort is d. huttentut (C. sativa Crantz), die in
geheel Europa groeit, onder 't vlas als lastig
onkruid geweerd. maar om 't zaad, dat tot
't mesten v. vogels geschikt is, hier en daar
verbouwd wordt. Voorheen werd 't kruid en
't zaad voor geneeskrachtig gehouden, bepaaldelijk bij oogontsteking; 't heette in d.
apotheek „herba et semen sesami vulgaris".
Camellia. Dit plantengeslacht, dat tot d.
fam. der Camelliaceen behoort, draagt bloemen
met een 5 a 9-bladigen kelk, een 5 a 7-bladige
bloemkroon, versch. a. d. voet met elk. vereenigde meeldraden en een 3 a 5-hokkig vruchtbeginsel met 3 a 5 vrije stijlen, dat later in
een 3 a 5-hokkige armzadige doosvrucht
overgaat.
d. Meest geliefde soort v. dit geslacht is d.
C. japonica Thunb., een uit Japan afkomstige,
1 a 4 M. hooge, met immer groene, glinsterende, leerachtige bladeren en heerlijk schoone
roode, witte of bonte bloemen, zonder geur,
die veel op rozen gelijken en in sierlijkheid
door geen andere overtroffen worden. Tegenw.
kent men eenige honderden verscheidenheden,
die oorspronkelijk v. Engeland uitgingen, doch
later ook elders met goed geluk werden vermeerderd. Deze verscheidenheden zijn alle
dubbele bloemen; men ziet er geen of bijkans
geen meeldraden in en vruchten of zaden
brengen zij in d. regel niet voort. Vandaar,
dat men genoodzaakt is, ze door stekken of
afleggers to vermenigvuldigen. d. Camellia's
beginnen tegen Febr. te bloeien en houden
dit twee maanden vol. Na half Mei zet men
ze met d. pot in d. grond op een zonnige
plaats. Des winters kunnen zij 't in een vertrek, waarin matig gestookt wordt, uithouden,
maar beter is 't, ze in een daartoe ingerichte
kas te bewaren. Uit d. zaden wordt in Japan
een vette olie geperst.
Camelot is een weefsel, dat in Klein-Azie
vervaardigd wordt uit 't haar v. d. Angorageiten. Dit komt tegenw. weinig n. Europa,
maar in Brussel, Leiden en d. naburige landen
worden onder denzelfden naam geweven stoflen vervaardigd, die uit wol, zijde en geitenhaar bestaan. Soms is d. schering zijde en
d. inslag zijde en geitenhaar, bij eene soort
is d. schering linnen en d. inslag wol.
Camenen waren godinnen der oudste bewoners v. Italie, onder welke d. nimf Egeria
d. bekendste was. Numa Pompilius wijdde
haar een bron en een bosch. Dat d. Rom.
dichters vaak d. naam Camenen voor dien
der zanggodinnen gebruiken, vindt misschien
zijn oorsprong in d. omstandigheid, dat Numa
Pompilius zich dikwijls in dit bosch begaf,
om zijn wetten to ontwerpen.
Camera lucida, heet een werktuig, waardoor men gemakkelijk landschappen on afzonderlijke voorwerpen kan nateekenen. Men
denke zich een spiegel, waarin een gaatje is
gemaakt. Houdt men zulk een spiegel dicht
voor 't oog, dan zal men door 't gaatje kunnen
heen zien; maar gedeeltelijk zal ook 't oog
door terugkaatsing stralen opvangen v. voorwerpen, v661 d. spiegel geplaatst. 't Oog zal
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dus tegelijkertijd d. beelden dezer voorwer.
pen en d. achter d. spiegel geplaatste voorwerpen, kunnen waarnemen, zoodat beide op
elk. schijnen te liggen. Plaatst men dus achter
d. spiegel een papier, dan zal men d. punt v.
een potlood op dat papier kunnen zien bewegen
en daarmede d. omtrekken kunnen volgen v. d.
beelden der voor d. spiegel geplaatste voorwerpen. Er is dus nog slechts een eenvoudige
inrichting noodig, om d. spiegel en 't oog in
denzelfden stand to houden. Bij d. camera
lucida v. Sommering bestaat d. spiegel in een
klein bol metalen plaatje, v. eenige millimeters middellijn, waarin een gaatje is aangebracht. Met een scherfje v. een spiegel, waarvan men in 't midden 't foeliesel een weinig
wegschrapt, kan men insgelijks een camera
lucida maken. Nog eenvoudiger eindelijk is
't een stuk helder glas te nemen en er in
een schuine richting doorheen to zien. d.
Lichtstralen, v. d. voorwerpen afkomstig,
kaatsen gedeeltelijk in het glas terug en
gedeeltelijk ziet men door 't glas heen naar
d. punt v. een potlood, dat op een achter
't glas geplaatst papier d. omtrekken der
beelden volgt. Meer samengesteld zijn d. camerae lucidae v. Wallaston, Amici, Alexander e. a. Zij berusten echter op 'tzelfde beginsel en bestaan uit glazen prisma's, waarin
d. stralen onder zulk een hook invallen, dat
zij door inwendige terugkaatsing gedeeltelijk
in 't oog komen, dat zoo geplaatst is, dat 't
behalve d. teruggekaatste stralen ook nog
die opvangt, welke, rechtstreeks v. 't punt v..
't potlood komende, langs of door d. toestel
in 't oog vallen. d. Voorwerpen worden
hierbij gewoonlijk door tweemalige terugkaatsing gezien, ten einde zich rechtopstaande
to vertoonen. Men meant ten onrechte, dat
een ongeoefend teekenaar door d. camera
lucida dragelijke teekeningen kan vervaardigen; doch vooreerst is 't slechts mogelijk op
die wijze d. hoofdomtrek der voorwerpen to
schetsen en ten andere behouden al zulke
teekeningen lets stijfs en gedwongens, waardoor zij 't oog nimmer voldoen. d. Worktuiglijk gevolgde omtrek moot leven on uitdrukking verkrijgen door d. vrije hand v. d.
kunstenaar. Doze echter kan v. d. camera
lucida uitmuntend partij trekken, om met
weinig moeite en in korten tijd d. hoofdlijnen
v. samengestelde voorwerpen, zooals werktuigen on gebouwen, to bepalen. Men maakt
ook veel gebruik v. d. camera lucida om d.
beelden na to trekken, die men in 't microscoop ziet.
Camera obscura, d. i. donkere kamer,
heet een toestel, waarin men door 't licht
zelf d. voorwerpen in hun natuurlijke kleuren
en bewegingen laat afbeelden on alzoo levende
schilderijen vertoont. Als men in eon geheel
donker vertrek een zeer kleine opening maakt
in een der muren, die voldoende door 't licht
beschenen wordt, en men in d. kamer een wit
scherm, verticaal on met 't vlak naar d.
opening gekeerd, plaatst, dan zal op dat
scherm een getrouw beeld ontstaan (doch 't
onderste boven) van 'tgoon men buiten ziet,
wanneer men met 't oog vlak voor d. opening
naar buiten kijkt. Immers d. door d. voorwerpen weerkaatste lichtstralen gaan rechtlijnig door d. opening, zoodat d. v. 't hoogste
punt komende 't laagst, d. v. 't meest rechtsche punt komende 't meest links op 't schema
stuiten, on evenzoo zullen alle overige punten
naar juiste evenredigheid maar in tegenovergestelde volgorde op 't scherm worden afgeteekend. Hoe dichter bij d. opening 't schema.
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staat, hoe kleiner en scherper begrensd 't
beeld wordt, hoe verder af, hoe grooter en
flauwer. Is d. opening te groot, dan wordt
't beeld onzichtbaar, omdat dan v. ieder punt
niet eon maar versch. divergeerende lichtbundels 't scherm bereiken. Plaatst men echter
in die grootere opening een a. beide zijden
bolle (biconvexe) lens, dan vertoont zich 't
beeld bijzonder helder, omdat ieder punt v.
't scherm dan door een aantal lichtstralen
gevormd wordt. Om 't omgekeerde beeld in
een recht te veranderen, vervangt men 't
scherm door een spiegel, die 't beeld in rechten
stand weerkaatst. d. Meest gebruikelijke vorm
v. d. camera obscura is een rechthoekig kastje,
waarin a. 't voorvlak een buffs is aangebracht,
die d. lens bevat, en waarin tegenover 't buisgat, dus tegen 't achtervlak, een spiegel is
geplaatst, die zoowel met 't grondvlak als
met 't achtervlak een hoek v. 450 maakt. d.
Lens is v. d. spiegel 4 a 8 dM. verwijderd. In
't bovenvlak loodrecht boven d. spiegel is
een mat glas gezet, waar 't door d. spiegel
weerkaatste beeld zich recht en in al zijn
schoonheid vertoont, als 't omringende licht
door een opstaand deksel wordt afgesloten.
Reeds G. DELLA PORTA, een Italiaan uit d.
16e eeuw, beschrijft in zijn „Magia naturalis"
zulk een inrichting en d. camera obscura is
't hoofdbestanddeel v. iederen photographischen toestel.
Camerarius (JOACHIM) stamde uit een
oud Karinthisch geslacht, dat veel verdienstelijke mannen heeft opgeleverd en oorspronkelijk d. naam LIEBHARD droeg. Hij was eon
geleerde, die in d. 16e eeuw veel heeft bijgedragen tot d. ontwikkeling v. wetenschap en
letterkunde door uitgave en vertaling v.
Grieksche en Latijnsche schrijvers, 't schrijven v. werken, die nog heden in achting zijn,
en door 't hervormen v. d. hoogeschool te
Leipzig, te Tubingen en 't gymnasium te
Neurenberg. Ook oefende hij invloed op d.
staatk. handelingen v. zijn tijd en werd hij
met gewichtige onderhandelingen belast. Zijn
kunde, gematigdheid, karakter en welsprekendheid verwierven hem d algemeene achting. Hij werd geb. te Bamberg, 12 Apr. 1500
en studeerde te Leipzig, waar hij zich inzonderheid op d. Grieksche taal toelegde. Daarna
studeerde hij te Erfurt en in 1521 te Wittenberg, waar Melanchthon hem zijn vriendschap
schonk. Door zijn commentarien op Cicero's
,Tusculanae quaestiones" kwam hij (1525) in
briefwisseling met Erasmus. Hij werd in 1526
aangesteld tot leeraar der Grieksche en Latijnsche taal te Neurenberg en in 1530 door
d. Senaat benoemd tot afgevaardigde n. d.
Rijksdag te Augsburg, waar hij Melanchthon
hielp in 't opstellen der Augsburgsche Confessie. In 1534 benoemde hertog Ulrich v.
Wurtemberg hem tot hoogl. a. d. pas opgerichte hoogeschool to Tubingen en hij schreef
daar zijn „Elementa Rhetorices". In 1541 werd
door d. hertogen v. Saksen d. inrichting der
hoogeschool to Leipzig a. hem en c. BoRNER
opgedragen. In 1555 werd hij weder n. d.
Rijksdag te Augsburg afgevaardigd en vandaar n. Neurenberg met Melanchthon, met
wien hij ook in 1562 op d. Rijksdag to Regensburg verscheen. Keizer Maximiliaan II
riep hem in 1569 n. Weenen, ten einde daar
d. kerkelijke toestanden to regelen. CAMERARIDS overl. to Leipzig, 17 Apr. 1574. Hij
schreef ongeveer 150 werken. Vele er van
zijn overzettingen v. Gr. en Lat. schrijvers,
waardoor in dien tijd a. d. kennis der classieke letteren een belangrijke dienst werd
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bewezen. Ook schreef hij in d. beide genoemde
talen verdienstelijke gedichten en 11 din
brieven. Hij liet uit zijn huwelijk met Anna
Truchses negen kinderen na, waaronder vhf
zonen, die bijna allen als geleerden hebben
uitgemunt. Bijzondere vermelding verdient d.
tweede, JOACHIM c., die een der vermaardste
genees- en plantkundigen v. zijn tijd was. In
zijn geboortestad Neurenberg bewerkte hij d.
stichting eener geneesk. school, hij legde er
een kruidtuin aan, waartoe hij geen kosten
ontzag on waarin hij d. zeldzaamste gewassen kweekte. Van c. WOLF to Zurich kocht
hij een kostbare botanische boekerij en d.
handschriften v. c. GESNER, waaronder een
verzameling was v. 1500 of beeldingen in houtsnede v. planten, welke hij ten deele gebruikte
voor zijn „Epitome P. A. Matthioli de plantis",
vermeerderd met eenige afbeeldingen v. zeldzame planten, wier eerste kennis men a. hem
verschuldigd is. Bij dit werk, dat misschien
d. uitmuntendste verzameling bevat v. oude
houtsneden, voegde hij d. Lat. overzetting v.
d. reis v. Calconarius, waarvan d. Hoogd.
overzetting door G. Handsch bekend is onder
d. naam v. „Kruidboek". Tot zijn overige
werken behooren „Hortus medicus philosophicus"; „Silvia Hercynica" (een naamlijst v.
gewassen v. zijn turn, met waarnemingen
o. a. over d. Dadelpalm) on „Eclecta Georgica,
sive opuscula de re rustica". Hij overl. to
Neurenberg in 1598.
Camerino is een, in d. oudheid beroemde,
thans min aanzienlijke stad met 12 000 inw.
in Italie, t. N.-0. v. Rome, in d. prov. Macerata, 't oude Umbrie. Zij ligt op een berg, is
d. zetel v. een aartsbisschop, heeft een universiteit en inrichtingen voor middelb. onderwijs en in d. Domkerk een bronzen standbeeld
v. paus Sixtus V.
Camerlingh (HEimmuc), geb. 10 Aug. 1777
to Wanneperveen, legde zich toe op worktuigkunde en trad in 1797 als cadet in dienst
bij d. infanterie, maar werd reeds in 't volgend
jaw bij d. genie geplaatst en was reeds in
1799 luit.-ingenieur. Door zijn uitstekende bekwaamheid koos generaal KRAIJENHOFF hem
tot aide-de-camp en koning Lodewijk Napoleon
droeg hem gewichtige werkzaamheden op,
o. a. d. aanleg v. nieuwe vestingwerken tot
verdediging v. Luik. Hij was secretaris v. 't
„Comite central d'artillerie et genie" en bewees in steeds hoogeren rang a. 't Fransche
leger na d. inlijving v. ons land bij 't Keizerrijk vele diensten. Koning Willem I verhief
hem steeds hooger in rang, zoodat hij in 1832
kolonel-directeur der 4e fortificatie-directie
werd. Hij overl. in Jan. 1847.
Cameroen of Kameroen is een gebied
onder Duitsche beschermheerschappij in W.Afrika a. d. golf v. Biafra, 't meest inspringende deel v. d. Bocht v. Guinea. tuss. 2. 15'
on 5 N.-Br. Dit gebied heet naar 't Cameroengebergte, dat er d. westgrens v. uitmaakt, en
ook d. hoofdrivier heet Cameroen. 't Cameroengeb. verheft zich v. zee uit noordwaarts steeds
hooger, totdat 't in d. Mongo ma Lobah (Godenberg) zijn hoogste punt bereikt. Deze top,
4190 M. hoog, is 't eerst beklommen door
Gustav Mann in 1862. Hoewel nabij d. Evenaar,
is deze top vaak met sneeuw bedekt; 't gebergte is vulkanisch, sommige kraters werpen nog rook on zwavel uit. d. Rivier Cameroen
vereenigt zich bij d. mond met d. Mongo,
Bimbia e. a. rivieren tot een groote moerasrige delta. Al deze rivieren zijn zeer breed, d.
Cameroen is in haar bovenloop zelfs nog 1000
a 1500 M., maar zij zijn eensdeels door wa-
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tervallen, anderdeels door d. massa afkomend
zand en slib moeilijk bevaarbaar. In d. regentijd (Juni) is d. temperatuur gemidd. 30. C.,
in d. drogen tijd 35° C. d. Delta is met mangrove-bosschen bewassen, d. vruchtbare rivieroevers zijn overdekt met kokos-, wijn- en
oliepalmen, katoenheesters, apenbroodboomen,
maniok, bananen, pisang, kassave en yams.
d. Bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Bantoenegers, waarschijnlijk 20 000 in getal. d.
Hamburger • handelshuizen C. Woermann en
Jantzen & Thormahlen hadden hier handelsbetrekkingen aangeknoopt en factorijen aangelegd, waarover 't Duitsche rijk in 1884 d.
beschermheerschappij op zich genomen heeft;
d. weerspannige inboorlingen zijn door 't bornbardeeren en verbranden hunner dorpen in
1884, '86 en '87 tot d. erkenning hiervan gedwongen en tractaten met Engeland, Frankrijk en d. Congostaat hebben d. grenzen v. 't
Duitsche gebied geregeld. Engelsche Baptisten-zendelingen hadden er d. kolonie Victoria
aangelegd, die door koop a. d. Baseler evangelische zending overging en in 1887 a. d.
Duits. stadhouder is overgedragen. Vergel.
Schwarz „Kamerun-reise" (1886) en Buchner
„Kamerun; Skizzen u. Betrachtungen" (1887).
Cameron
(RICHARD ARCHIBALD),
een
Schotsch godsdienstleeraar, scheidde zich met
zijn aanhangers v. d. Presbyterianen af, omdat deze d. indulgentie hadden aangenomen,
door Karel II ter suprematie in d. Schotsche
kerk ingevoerd. Hij 'werd daardoor d. stichter
v. d. secte der Camerontanen, deed d. Koning
in d. ban, kwam tot formeelen opstand, maar
sneuvelde in 1682. Daarna werden zijn aanhangers wreed vervolgd, maar om deze reden
sloten zij zich aan bij d. partij v. Willem III,
die na zijn troonsbeklimming op een synode
v. 1690 een tijdelijke vereeniging met d. Presbyterianen tot stand bracht, welke echter
later door woelzieke predikers meermalen is
verbroken. Thans vormen zij nog ongeveer
15 kleine gemeenten.
Cameron (VERMEY LOVETT), geb. 1 Juli 1844,
trad in 1857 in Britschen zeedienst, bevoer d.
Carathische, d. Middell. en d. Roode zee, vermeerderde op zee zijn theoretische kennis,
leerde inlandsche Afrikaansche talen, schreef
een verhandeling over d. stoomtactiek on bereidde zich voor tot ontdekkingstochten in 't
binnenland v. Afrika. In Dec. 1872 stelde hij zich
a. 't hoofd v. een expeditie, die v. Zanzibar uit
LIVINGSTONE ZOU t o gemoet gaan. Hij was vergezeld door d. artillerie.officier MURPHY, MOFFAT,
Livingstone's neef, en d. officier v. gezondheid
DILLON. Zij togen westwaarts n. 't Tanganjikameer, maar MOFFAT bezweek, 't lijk V. LIVINGSTONE kwam aan en word met Murphy, die a.
koortsen Teed, naar Zanzibar gezonden, zoodat
CAMERON met DILLON op 11 Nov. 1873 alleen
d. reis naar 't Tanganjika-meer voortzetten.
her vond CAMERON d. achtergebleven dagboeken V. LIVINGSTONE, maar DILLON bracht
zich in een ijlende koorts om 't leven. Op
21 Febr. 1874 bereikte CAMERON, nu alleen door
eenige inboorlingen vergezeld, Oedsjidsji. Hij
volgde d. oever v. 't meer, bepaalde d. ligging
er van, deed belangrijke verkenningen en
ontdekte o. a. d. westelijken afvoerweg v.
't meer naar d. Loealaba (d. Congo). Zijn doel
was langs deze rivier af to zakken naar d.
Atlant.-oceaan, maar gebrek a. booten belette
hem dit. Verder had hij aanhoudend to worstolen tegen hebzuchtige on achterdochtige
stamhoofden, die hem d. doortocht beletten,
en eerst na ongelooflijke bezwaren bereikte
hij op 12 Sept. 1875 Kalemba, d. hoofdplaats
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v. koning KASONGA. Ook deze belette hem d.
verdere reis en dwong hem geschenken- af,
zoodat CAMERON blijde was, daar een zwarten
handelaar, ALVIZ geheeten, to vinden, die
aannam hem voor 400 dollars naar Benguela
to brengen. Ook deze reis was vol gevaren
en vermoeienissen, maar op 7 Nov. 1875 bereikte CAMERON toch Katombela, t. N. v. Benguela. Uitgeput, ziek, lijdende a. scorbut, kwam
14 a. boord v. een Engelsch schip en op 2
Apr. 1876 bereikte hij Engeland wader, waar
hij d. rang v. commodore ontving en v. alle
zijden gehuldigd ward, want hij had wel voor
een groot deal dezelfde streken als LIVINGSTONE doorreisd, maar zijn juiste opnemingen
a. 't Tanganjikameer en zijn westelijk doordringen van daar, gevoegd bij zijn zaakrijke
rapporten hebben d. kennis dier gewesten een
grooten stap verder gebracht. Hij beschreef
zijn reis in „Across Africa" (2 dln, 1877) on
heeft in 1878 on '79 nog een onderzoekingsreis
in 't stroomgebied v. d. Euphraat en d. Tiger
gedaan, om d. richting to bepalen voor een
spoorweg naar Voor-Indi6. In 1880 verscheen
v. hem to London „Our future highway".
Camers (Tom) heette eigenlijk GIOVANNI
RICUZZI VELLINI, maar word Aldus to Weenen
genoemd, omdat hij to Camerino in Umbria
gob. was (in 1448). Hij was een Minderb.roeder,
hoogl. in d. wijsbegeerte en godgeleerdheid,
eerst in Ital. steden en daarna to Weenen,
waar hij in 1546 overl. Hij grondde zijn wijsbegeerte op die v. DUN SCOTUS, hield daarover
druk bezochte voorlezingen, bezorgde nieuwe
uitgaven v. Claudianus, Dionysius, Florus en
Rufus on gaf commentaren op Justinus, Eutropius en Plinius.
Camillo (FRANCESCO), een Spaansch hist°.
rieschilder, op jeugdigen leeftijd in 1671 oven.,
was eon leerling v. zijn stiefvader P. DE LAS
CUEVAS. In versch. steden v. Spanje vindt
men stukken v. zijn hand, die door zuiverheld v. teekening en schoone kleurenmenging
uitmunten, en in d. Hermitage to s. Petersburg berust zijn „Hemelvaart V. Maria".
Camillus (MARCUS Fumus), een beroemd
Romein, bekleedde hooge waardigheden on
was vijfmaal Dictator. Hij maakte zich verdienstelijk door 't overwinnen v. d. Gainers
en door 't stillen v. burgerlijke onlusten. Hij
veroverde Veji on belegerde Falun, walks
inwoners zich dapper verdedigden, maar tot
d. overgave der stad werden bewogen door d.
edelmoedigheid v. CAMILLUS, die eon schoolmeester, welke hem d. kinderen der voorn.
ingezetenen wilde overleveren, door diens
eigen scholieren n. d. stad liet terugdrijven.
Toen d. volkstribuun Apulejus hem aanklaagde, alsof hij een deal v. d. buit had achtergehouden, ging hij vrijwillig in ballingschap. Doch, toen d. Gainers onder Brennus
meester waren v. Rome met uitzondering v.
't Kapitool, benoemden d. Romeinen hem tot
Dictator. CAMILLUS stelde zich a. 't hoof'd v.
20 000 man, waarbij zich nog vrijwilligers uit
Latium voegden, on trok Rome binnen, juist
toen men daar d. vrede wilde koopen. Hij
sloeg d. Garners, waarna hij zegepralend
Rome binnentrok. Toen 't mismoedig yolk
Rome in puin wilde laten on naar 't ledige
Veji wilde verhuizen, dreef hij d. wederopbouw der stad door, waarom hij d. tweeds
stichter v. Rome genoemd wordt. Later sloeg
hij d. aanvallen v. Ital. stammen af en in
zijn hoogen ouderdom nog een aanval der
Gainers. Hij stierf 365 j. v. Chr. Niebuhr
meent, dat, ofschoon CAMILLUS een uitstekend
krijgsheld zal geweest zijn, d. bijzonderheden
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uit zijn leven zijn verdicht. Ook Mommsen
in zijn „Romische Forschungen" (1879) onderwerpt 't verhaalde a. een strenge histerische
critiek.
Camino (CHARLES), geb. in 1824 to s. Etienne
bij Lyon, toonde grooten aanleg tot d. teekenkunst en vestigde zich in 1856 to Parijs, waar
hij als miniatuur: , aquarel- en portretschilder
veel roem verwierf. Vooral worden met lof
vermeld een schilderij in olieverf voor d.
Paus, voorstellende „s. Hieronymus", en d.
portretten v. maarschalk POlissier, d. Koningin v. Spanje, d. Koning en d. Koningin v.
BelgiO.
Camino (GIUSEPPE), geb. 29 Oct. 1819 to
Turijn, ontwikkelde zich door zelfstudie tot
een uitmuntend landschapschilder. Na lang
in hallo d. natuur to hebben beoefend, bezocht hij London en Parijs, om d. daar zijnde
meesterwerken to bestudeeren, en hij werd in
1853 professor a. d. Academie to Turijn. Zijn
landschappen toonen alle een machtige, verheven, grootsche opvatting en indrukwekkende voorstelling. Men roemt v. horn: „Een
oorspronkelijk woud"; „Een storm in d. Campagna"; „d. Gletschers v. d. Monte Bianco";
„Na d. Storm"• „d. Bergrede" en „Engelen,
die d. Calvarieberg
'
verlaten".
Camisards was d. naam, waarmede men
na d. opheffing v. 't Edict v. Nantes d. opgegestane Protestanten der Cevennen bestempelde. d. Naam is afkomstig v. 't Languedocsche woord camise (hemd), 'tzij dat dit op d.
armoede der bergbewoners zinspeelt, 'tzij omdat zij als herkenningsteeken een hemd over
hun kleed-ing droegen. d. Protestanten in d.
Cevennen stamden of v. d. Waldenzen of
volgden nagenoeg dezelfde leerbegrippen, die
niet dezelfde waren als die v. Calvin. Sedert
1 door Hendrik IV uitgevaardigde Edict v.
Nantes was 't aantal Protestanten in d. Cevennen stork toegenomen, zij waren vroom,
dapper, maar arm on door 't gebrek a. scholen en kerken onwetend en dweepziek. In
1685 hief Lodewijk XIV 't Edict v. Nantes
op en na d. vrede to Rijswijk in 1697 begon
d. bekeeringsvervolging onder d. Cevennenbewoners. Toen d. prediking der R. Kath.
geestelijken niet baatte, zond Lodewijk XIV
zijn dragonders om d. bevolking met geweld
tot bekeering to dwingen. Zij werden onder
mishandeling n. d. R. Kath. kerken gedreven
d. protestantsche kerken werden verbrand:
d. leeraars opgehangen, d. weerspannige mannen n. d. galeien, d. vrouwen n. d. tuchthuizen gebracht, d. kinderen a. d. moeders ontnomen. d. Vermogenden trachtten over d.
grenzen to komen en vonden een nieuw vaderland in d. naburige protestantsche landen.
Treurig was 't lot der achtergeblevenen, zij
werden bespied, in hun huiselijk verkeer bemoeilijkt on door geweteniooze belastinggaarders uitgemergeld. d. Abt DU . CHAILA dreef
d. vervolging tot 't uiterste en was oorzaak
v. 't uitbreken v. d. opstand. PERRIER, wiens
bruid in d. gevangenis was gesloten, gaf 't
sein daartoe. Hij bestormde met zijn vrienden d. gevangems, bevrijdde d. geketenden,
d. abt en zijn dienaars werden gedood, op
alle bergen flikkerden seinvuren, om tot algemeenen opstand aan to zetten, en weldra
stonden duizenden in d. wapenen, aangevuurd
door dwepende profeten. Doze opstand was
voor Lodewijk XIV to gevaarlijker, wijl ook
d. Spaansche successie-oorlog to zijnen nadeele
gevoerd werd on Marlborough zoowel als
Eugenius v. Savoie d. Camisards ondersteunden. In 1703 zond Lodewijk XIV 20 000 soldaten
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onder maarschalk MONTREVEL tegen hen; deze
ging met evenveel onbekwaamheid als wreedheid to work; honderden weerloozen liet hij
in d. vlammen omkomen; 't getal Camisards,
dat op 't schavot of gewapenderhand gedood
was, bedroeg moor dan 40 000. Gelijke wreedheid stelden d. opstandelingen daartegenover;
alleen in 't bisdom Nimes vermoordden zij
84 priesters en verbrandden zij 200 kerken.
JEAN CAVALIER, een hoer, plaatste zich a. hun
hoofd, ontwikkelde een ongemeen talent tot
't voeren v. d. bergoorlog on bracht 't zoover,
dat 't land t. W. v. d. RhOne, v. d. Cevennen
tot d. zee in d. macht der Camisards was. In
1704 werd MONTREVEL door d. maarschalk VILLARS vervangen, die d. wog der bevrediging
insloeg, vergiffenis beloofde, aan wie d. wapenen nederlegde, on in een rnondgesprek met
CAVALIER een overeenkomst trof, die door d.
Koning bekrachtigd werd, waarin a. d. Camisards algemeene amnestie en vrijheid om to
vergaderen, maar buiten d. steden en niet in d.
kerken, werd toegezegd, on waarbij CAVALIER
met zijn aanhang vrij 't land mocht verlaten.
Telkens flikkerde echter 't vuur des opstands
weder op; gewaande profeten en wonderdoeners hitsten d. bergbewoners op en d. tegen
Frankrijk strijdende Engelschen en Nederlanders zonden hun geld en wapenen. Eindelijk gelukte het a. d. maarschalk BERWICK
door vreeselijke strafoefeningen, door radbraken en vierendeelen, d. opstand in blood to
♦erstikken. JEAN CAVALIER stierf in 1740 to
Chelsea.
Cammaert (JAN FRANS), geb. in 1710 to
Brussel en daar overl. in 1780, schreef een
groot aantal tooneelstukken, waarvan een
verzameling bestaat in „d. Werken, blij- en
treurspelen v. J. F. Cammaert" in 2 dln. Zij
werden met bijval vertoond op d. Brusselschen
schouwburg voor 't hof v. aartshertogin Elizabeth. Hij schreef ook nog: „Lofschaterend
krijgsbazuin op d. daden v. Alexander d.
Groote" (1745) en ,,d. Dichtkunst v. Nic. Boileau Despreaux in Nederd. rijmen overgez."
(1754).
Cammingha (GERROLT v.), een Friesch
edelman, koos bij d. pogingen v. hertog Albrecht v. Beieren (1396) om vasten voet in
Friesland to krijgen on daar 't leenstelsel in
to voeren diens partij en bewees hem grooten dienst. Hij werd daarom verheven tot;
baljuw v. Friesland on beleend met Leeuwarden en d. omliggende dorpen; maar na 't
aftrekken der Hollandsche krijgslieden vielen
d. vertoornde Friezen d. sties Camminghaburg
aan; zij plunderden on verwoestten dien on
CAMMINGHA vluchtte n. hertog Albrecht, die
hem een jaargeld v. 200 gulden toelegde. Bij
d. vernieuwde aanvallen v. graaf Willem VI
keerde CAMMINGHA in Friesland terug, waar
hij in hoogen ouderdom stierf.
Cammingha (PIETER v.), hoer v. Ameland, geb. in 1531, was mede-onderteekenaar
v. 't Verbond der Edelen on ijverig medestander v. d. eerste voorvechters der Nederl. vrijheid. Te vergeefs trachtte hij in 1572 Leeuwarden a. d. zijde v. d. Prins to brengen. d.
Spaansche stadhouder CASPER ROBLES deed
horn op 't blokhuis to Leeuwarden gevangen
zetten on in d. troebelen was zijn kasteel op
Ameland verwoest. Hij herkreeg later zijn
vrijhoid.
Cammingha (SYBRAND v.) was insgelijks
een wakker strijder voor d. bevrijding v. d.
Spaansche heerschappij. In 1583 werd hij benoemd tot kolonel in Oostergoo, met opdracht
't landvolk to wapenen en in d. oorlogskunst
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te oefenen. Hij werd grietman v. Leeuwarderadeel en overl. in 1597.
CamoOns (LuIs DE). Deze beroemdste der
Portugeesche dichters werd te Lissabon geb.
in 1517 of 1524. Zijn vader, een edelman,
heette Simon Vaz de Camoens, zijn moeder
Anna Macedo. Hij studeerde te Coimbra,
maar vatte een hartstochtelijke liefde op
voor d. hofdame Catharina v. Attayde en
werd, toen d. Koning dit vernam, verbannen
naar Santarem, d. geboorteplaats zijner moeder. Uit wanhoop nam hij dienst op d. vloot,
die tegen Marokko werd uitgerust, hij verloor
een oor in d. slag bij Ceuta en keerde daarom
naar 't vaderland terug. In 1553 vertrok hij
naar India. Te Goa, 't middelpunt der Portugeesche expeditien, werd zijn dichterlijke
geest opgewekt door d. heldendaden zijner
landgenooten in deze afgelegen gewesten,
doch hij werd wegens een schimpdicht tegen
d. Onderkoning, getiteld ,Disparates na India"
(Ongerijmdheden in Indio), in ballingschap
naar Macao gezonden, waar hij vijf jaar bleef
en zijn „Lusiade" schreef, welk heldendicht
zijn naam buitenslands beroemd gemaakt en
tot d. nakomelingschap overgebracht heeft.
d. Naam „Os Lusiados" bet. d. „Lusitaniers", d. i.
d. Portugeezen. Aan 't ideaal v. een heldendicht getoetst, heeft dit work veel gebreken,
zoowel in d. samenstelling v. 't geheel als in
dichterlijke voorstelling der bijzonderheden;
niettemin is dit werk een nationaal epos,
waarin niet alleen d. tochten en heldendaden
v. VASCO DE GAMA. worden verheerlijkt, maar
ook a. d. krachtigen ontdekkingsgeest der Portugeezen een hulde bewezen wordt, die d. „Lusiade" tot een bij uitstek nationaal dichtstuk
maakt en oorzaak is, dat .'t ondanks d. vele
vertalingen, die er van bestaan, buitenslands
noch algemeen bekend, noch naar waarde geschat is. Wel zijn episoden, gelijk d. verschijning v. d. Ganges en d. Indus a. koning
Emanuel in een droom, benevens die v. d.
reus Adamastor, geschikt om als dichterlijke
voortbrengselen overal op prijs te worden
gesteld, maar 't geheel wijkt, ook door d.
zonderlinge vermenging v. heidensche mythologie en christelijke begrippen, te zeer of
v. d. nieuwere vormen dan dat 't gewrocht
der dichterlijke verbeelding v. Camoons buiten
zijn vaderland veel gelezen wordt. In Portugal
zelf is dit heldendicht bij uitstek populair
onder alle standee; zelfs bij hen, die niet
eens kunnen lezen, vindt men er, die geheele
stukken ervan kunnen voordragen. d. Dichter
zelf oogstte er wel lof, maar weinig voordeel
van in: slechts een geschenk v. 25 kronen v.
koning Sebastiaan. cAmotics had op Macao
eenig vermogen bijeengezameld; toen hij
teruggeroepen was, verloor hij 't in d. nabijheld v. Cochinchina. Te Goa geraakte hij
wegens schulden in d. gevangenis en hij keerde
eindelijk in 1569 terug n. Lissabon, waar hij
in zulke diepe armoede leefde, dat een slaaf,
dien hij uit India had medegebracht, aalmoezen voor hem bedelde. Hij stierf in 1580 in
een hospitaal en 15 jaar na zijn dood werd
een prachtig gedenkteeken voor hem opgericht. Behalve d. „Lusiade" heeft hij nog
een menigte kortere gedichten geschreven, v.
welke laatste d. beste uitgaven zijn: „Obras
completas" (Hamb., 1834, 3 din) en die v. Do
Juromenha in 3 din (1860—'63).
Camonica (Val di) is een thans tot 't
koninkrijk Italie behoorend dal op d. grenzen
v. Tyrol, bespoeld door d. bovenloop v. d.
Oglio. d. Gemeenten in dit dal, to zamen
ongeveer 50 000 inw. bevattende, vormden lang
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• een republiek, maar kwamen later bij afwissoling onder heerschappij v. Venetia, Frankrijk en Oostenrijk. Er zijn goede weiden en
rijke ijzermijnen.
Camorra heet een geheim genootschap,
in 't koninkrijk Napels ontstaan en nog niet
geheel ontbonden, dat zich onder 't wanbestuur
der Napolitaansche regeering tot een soort v.
veemgericht en scheidsgerecht opwierp. d.
Camorra wierf zijn leden meest onder d. lageren stand, was door geheel Z.-Italie en Sicilia
vertakt, stond onder opperhoofden, die volstrekte gehoorzaamheid eischten, en oefende
door vreesaanjaging en sluipmoord eenigen
tijd grooten invloed op d. openbare aangelegenheden. Hardvochtige grondeigenaars, ambtenaren, die knevelarij bedreven, en allerlei
boozen, die door d. politie ongemoeid werden
gelaten, vielen door d. dolken der Gamorra.
Onder d. regeering v. kon. Frans II werd d.
Camorra oogluikend toegelaten; toen haar juk
onduldbaar werd, vervolgde d. regeering d.
leden en toen sloten doze zich aan bij GARIBALDI, waardoor d. val der Napelsche dynastie verhaast werd. Onder d. nog niet geheel
uitgeroeide rooverbenden v. Italie en Calabria
schijnt d. Camorra nog to bestaan. •
Camp (WILLEM PETRUS DEL CAMPO, gen.),
geb. 4 Dec. 1761 to Michielsgestel in N.-Brabant,
werd opgeleid tot ingenieur. Hij trad echter
in d. krijgsdienst en werd in 1785 naar Friesland gezonden om d. Patriotten to helpers beteugelen. Hij stuitte hen to Stens, ontnam
hun twee kanonnen en bracht the binnen
Leeuwarden. Daarna werd hem d. opleiding
der vrijwilligers to 's Hertogenbosch opgedragen, hij klom snel in rang on was in 1794
kapitein, commandant der land- en zee-artillerie to Sluis, belast met d. verbetering der
vestingwerken. Bij d. Omwenteling v. 1795
weigerde hij als majoor in dienst der Bataafsche republiek to treden; hij diende onder d.
Erfprins in Oost-Friesland en bleef daar na
d. ontbinding v. diens korps als burgerlijk ingenieur werkzaam. Toon d. Pruisen na d. overwinning bij Leipzig ons Vaderland naderden,
ontbood BuLOW CAMP naar Munster, waar hij
als artillerie- on genie-officier bij d. staf geplaatst werd, in welken rang hij 't vaderland
binnenkwam. Hij bewees toen belangrijke
diensten, voorzag Sas v. Gent v. verdedigingswerken, voerde 't bevel over d. belegeringstrein bij 't beleg v. Geertruidenberg on was
in 1815 inspecteur der buskruitfabrieken met
d. rang v. luit.-kolonel. Hij werd in 1838 gepensioneerd met d. rang v. generaal-majoor
on overl. 7 Apr. 1855. Twaalf zoons v. CAMP
traden in milit. dienst on bereikten alien d.
rang v. hoofd-officier.
Campagna is een stad met 10 000 inw.
in d. Ital. prov. Salerno, dicht bij d. W.-kust
a. d. spoorw. v. Metaponto n. Eboli. In d.
omtrek groeien veel olijven, druiven en kastanjes.
Campagna (pirrao), geb. to Brussel in 't
begin der 16e eeuw, reisde al vroeg naar
Italie om zich in d. schilderkunst to bekwamen. Hij vormde zich naar Rafael en Michel
Angelo, ging vervolgens naar Spanje en vestigde zich to Sevilla. Eerst op hoogen leeftijd
keerde hij naar Brussel terug, waar hij in
1570 of '80 overl. Hij schilderde veelal op hout;
zijn beste stukken zijn to Sevilla; hij vervaardigde ook portretten en er zijn nog krijtteekeningen v. hem bewaard, die verwonderlijk
zuiver on krachtig geteekend zijn.
Campagna, di Roma is d. naam, waardoor men d. vlakte aanduidt a. d. westkust v.
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Italia , aanvangende benoorden Rome en zuidwaarts gaande tot Terracina over een lengte
v. 8 en een breedte v. 3 geogr. mijl. Doze
vlakte was eons een zeebodem, is bedekt met
overblijfsels v. oude vulkanen en is soms
door heuvelen, zooals to Rome, afgebroken.
d. Tiber vloeit er door en d. Pontijnsche
moerassen vormen er 't grootste en zuidelijkste deel van. 't. Dal v. d. Tiber ligt 30 M.
dieper dan d. omringende Campagna en d.
rivier verbreedt zich soms tot 60 M. Thans
is d. Campagna een woest land, waar men
buiten Rome geen steden of dorpen, zelfs geen
boerderijen ontmoet; boomen groeien er niet,
zooveel to meer brem- en braamstruiken en
jeneverbessen (juniperae); talr ijke kudden onaanzienlijke runderen, geleid door slecht gekleede herders te paard, trekken er rond; in
't zuidelijk deel vormen zich moerasdampen,
die d. moeraskoorts (malaria) tot in Rome
zelf verbreiden. In d. bloeitijd v. 't Rom. rijk
was dit alles anders: steden, dorpen, graanakkers, villa's en doeltreffende werken tot
waterafvoer maakten d. Campagna tot een
lustoord, waar van men nu slechts d. rulnen
ziet: „een woestenij, die d. bouwvallen v. een
wereld bevat". Sedert d. 16e eeuw hebben
versch. Pausen getracht door d. aanleg v. kanalen, dijken en waterleidingen d. Pontijnsche
moerassen droog to leggen, 't land weer to doen
bebouwen en 't gevaar der moeraskoorts v.
Rome of to wenden, ook d. tegenw. regeering
v. Italie doet daartoe moeite, doch tot dusver
zonder goad gevolg. Er zijn nog drie oude
Rom. waterleidingen in goeden staat.
Campagna Felice, d. i. d. gelukkige
vlakte, noemt men thans in Italie 't schoone
land ben. Napels, dat in d. oudheid Campania
.(zie dat art.) heette.
Campagne (HUIBERT DIRK), geb. in 1763 to
Tiel, bereisde Oost-IndiO on d. Afrikaansche
kust en schreef daarover: „Java; deszelfs
waardy en handel met betrekking tot Nederland" (1815) en „d. Goudkust; aangelegenheden
der kust v. Guinea" (1816). Hij gaf ook een
dichtstuk in 't licht, getit. „d. Zedelijke grootheld". Hij overl. to Beverwijk in 1828.
Campagnola (nomiNico), schilder, leerling
✓. Titiaan, gob. to Padua in 1482, schilderde
landschappen in d. stijl v. zijn meester en
versierde met zijn fresco-stukken d. kerken
en paleizen te Venetia en in andere Ital. steden.
Hij heeft versch. voorstellingen geetst on in
hout gesneden, waarvan men opgave vinden
kan in 't Handbook v. Huber. Hij overl. to
Padua in 1550.
Campagnola (JULIO), schilder on graveur,
neef v. d. voorg., heeft eenige schilderijen on
etsplaten nagelaten, die zeer geroemd worden.
Campan (JEANNE LOUISE HENRIETTE), geb.
G ENET, zag 16 Oct. 1752 to Parijs 't eerste
levenslicht on overl. 16 Mei 1822. Zij was
voorlezeres der dochters v. Lodewijk XV on
vertrouwelinge v. koningin Marie Antoinette.
Toen d. Omwenteling d. koninklijke familie
in ellende dompelde, gaf zij herhaalde blijken
v. trouw on verknochtheid; zij wilde zelfs
d. Koningin in 1792 in d. Temple volgen,
'tgeen Potion echter niet toestond. Na Robespierre's val stichtte Mad. CAMPAN to s. Germain een instituut voor jonge dames, dat
spoedig gunstig bekend word, zoodat Bonaparte er zijn jongste zuster Caroline on zijn
stiefdochter Hortense de Beauharnais plaatste.
Later stelde d. Keizer haar a. 't hoofd v. eon
opvoedingsgesticht voor dochters v. officieren
v. 't Legioen v. eer to Ecouen, waar zij zeven
jaar werkzaam was. Hare „Memoires stir la
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vie privee de la Refine Marie Antoinette"
(4 dln, 5e dr., 1824) bevatten belangrijke bijzonderheden voorts schreef zij : „Journal Anecdotique" (1824) on „Correspondance inedite
avec la refine Hortence" (2 dln, 1835).
Campan ('t dal v.) is een romantisch oord,
geheeten naar 't stadje Campan (4000 inw.),
dat a. d. linkeroever v. d. Adour ligt. d.
Bovenloop dozer rivier doorstroomt 't geheele
dal. dat door een heerlijke laan met 't dal v.
Bagneres verbonden is. Langs d. rivier is een
weelderige plantengroei; op d. rotsgevaarten
zijn donkere dennenwouden on a. d. zuidzijde
wordt 't dal afgesloten door d. Mont-Aigu
(2400 M. hoog).
.Campanella (THoMAs), Dominicaner monnik en wijsgeer, geb. in 1568 to Stilo in Calabria, overl. to Parijs, 21 Mei 1639 in een
klooster zljner orde. Hij schreef to Balbia zijn
,Philosophia sensibus demonstrata" en to
Napels zijn work „De sensu rerum et magia"
(Frankf., 1620). d. Orthodoxe kerkleeraars vervolgden hem om zijn vrijzinnige denkwijs en
hij word, na door geheel Italie gereisd to
hebben, blootgesteld a. hun vijandelijke lagen,
door d. Spaansche regeering gevangen gezet.
Hij bleef dertig jaar in d. gevangenis verzuchten, tot 't a. paus Urbanus VIII gelukte
hem to bevrijden. Hij vluchtte vervolgens
naar Frankrijk, waar hij 't eind zijns levens
in veiligheid doorbracht. Zijn voorn. werken,
in d. gevangenis geschreven en 't eerst to
Frankfort gedrukt, zijn: „Astrologicorum libri
VII"; ,Prodromus philosophiae instauratae",
„Exordium metaphysicae novae"; „Nova physiologia secundum principia propria" on „Philosophia epilogistica realis". Ook schreef hij
Ital. gedichten onder d. naam Settimontano
Squilla. Zijn verdediging v. 't Katholicismus
in d. „Monarchia Messiae" (Aix, 1633) en in
„Della liberta e della felici suggezzione allo
stato ecclesiastico" (Aix, 1633) hadden hem d.
gunst v. d. Paus verworven. Al zijn werken
bijeen zijn gedrukt to Parijs in 1642.
Campani (GIUSEPPE), leefde in d. 17e eeuw
on was een geoefend glasslijper en vervaardiger v. kijkers to Rome. Hij vervaardigde
uitmuntende objectief-glazen. met welke hij
d. ring v. Saturnus en d. wachters v. Jupiter
waarnam; ook schreef hij eenige astronomische verhandelingen.
Campania was oudtijds d. naam v. d.
heerlijke en vruchtbare landstreek langs d.
Tyrrheensche zee, t. N. v. Napels. Zij is
grootendeels 't tegenw. Campagna Felice. Capua
was d. hoofdstad; Lucanie lag t. N., Samnium
t. 0. en Latium t. N. d. Volturno stroomt er
door. Ten tijde v. 't Romeinsche Rijk was
Campania 't oord, waar d. aanzienlijken zich
een verblijfplaats kozen. Men vond er d. steden Bajae, Cumae, Misenum, Linternum, Puteoli, Neapolis, Herculaneum, Pompeji, Capreae,
Salernum on Capua; d. schoonheid der natuur
ward er verhoogd door 't gezicht op d. Vesuvius, 't voorgebergte Misenum on 't meer
Avernus.
Campanula, Campanulaceen. d. Klokjesbloemen (Campanulaceen) vormen een tweezaadlobbige plantenfamilie, nauw verwant a.
d. Lobeliaceen en twee hoofdgeslachten tellend: Campanula (klokjes) en Specularia. Alle
zijn kruiden met afwisselende bladeren, eindelingsche of okselstandige bloemen, die uit
met 't vruchtbeginsel saamgegroeide kelken
bestaan, on doosvruchten, die a. d. voet open.springen on veal zaden uitstorten. d. Campanula's zijn een sieraad der Alpenweiden, waar
zij vooral a. d. westzijde in vele soorten,

CAM.

456

zooals C. medium en C. Allioni voorkomen.
In ons vaderland groeit op d. heiden a rotundifolia ('t rondbladige klokje), in Gelderland
C. rapunculus (rapuntsel) en ale een lastig
onkruid C. rapunculoides (duivels-naaigaren.).
Campanus. Onderscheidene mannen v.
dozen naam zijn in d. geschiedenis der wetenschappen bekend. GIOVANNI C. leefde in 't
midden der lie eeuw. Hij onderscheidde zich
als sterrenkundige, deed een reis n. Arabia
tot uitbreiding zijner kundigheden en gaf een
vertaling v. een handschrift v. Euclides, dat
hij v. daar had medegebracht. Ook schreef
hij verhandelingen over d. heiligdagen, d.
vervaardiging v. uurwijzers en d. theorie der
planeten. — JOH. ANT. C. was een der grootste
geleerden v. Italie in d. 15e eeuw, d. zoon
eener boerin, die hem in 1427 onder een laurierboom nabij Capua ter wereld bracht. In
zijn jeugd was hij schaapherder, maar hij
legde zich met geestkracht op d. letteren
toe en oefende zich ook in d. rechten en d.
godgeleerdheid, en d. roem zijner geleerdheid
verbreidde zich, zoodat paus Calixtus III
hem tot zijn secretaris aanstelde. Diens opvolger Pius II verhief hem tot bisschop v. Crotona en naderhand v. Teramo. Paus Sixtus IV
verbande hem als vardacht v. samenspanning
tegen 't Pauselijke gezag. 't Overige v. zijn
leven woonde hij deels to Napels, deels te
Siena, waar hij in 1477 stierf. Onder zijn
schriften worden als d. voorn. genoemd: verhandelingen over d. ondankbaarheid en over
d. waardigheid des huwelijks; lijkredenen,
waaronder een op Pius II; een levensbeschrijving v. dozen Paus; een menigte brieven,
gedichten en leerredenen. Zij zijn uitgegeven
te Rome in 1495 en to Veneto in 1502; een
bloemlezing uit zijn schriften gaf Mencke to
Leipzig in 1634. Ook is d. „Editio princeps" v.
Suetonius, Rom. 1470, door hem bezorgd. —
FRANCISCUS C. was een Ital. taalkundige, die
in d. eerste helft der 16e eeuw leefde en beroemd word door zijn „Quaestio Virgiliana"
(1587). — JOHANNES C., gob. omstr. 1500 bij
Gulik, studeerde te Keulen in d. godgeleerdheid en vestigde d. aandacht op zich door 't
bestrijden v. eenige stellingen der Kerk ten
aanzien v. d. persoon v. Christus en v. 't
Avondmaal; hij verschilde echter v. Luther,
met wien hij vergeefs poogde to redetwisten.
In 1551 wegens zijn gevoelens uit Saksen
verbannen, althans naar 't Guliksche verhuisd,
gaf hij d. werken in 't licht, getiteld „Wider
die ganze Welt nach den Aposteln" en „Gottliche und heilige Schrift, vor viele Jahren
verdunkelt, Restitution und Besserung". d.
Zonderlinge stellingen, in doze en andere werken voorgedragen, berokkenden hem een
langdurige gevangenschap to Kleef. Hij stierf
daar in 1574 of 1580.
Campardon (EMILE), gob. 18 Juli 1834 to
Parijs, bestudeerde d. oude charters on verwierf een betrekking bij d. dienst der archieven. Hij richtte zijn onderzoek hoofdzakelijk
op d. bronnen voor d. Fransche geschiedenis
der 18e eeuw. Hij gaf hierover in 't licht:
„Hist. du tribunal revolutionnaire" (2 din, 2e
dr. 1866) ; „Marie-Antoinette a la conciergerie"
(2e dr. 1873); „Marie-Antoinette et le proces
du collier" (1863); „Madame de Pompadour et
la tour de Louis XV" (1867); „Documents
inedits sur Mohere" (2 din, 1871); „Les spectacles de la foire" (2 dln, 1877) en „Les comediens du roi pond. les deux derniers siecles"
(1879).
Campbell (DUNCAN) was in d. 2e helft
der 17e eeuw in Lapland gob. Zijn vader was
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een Schotsch edelman, gehuwd met d. doch.,
DUNCAN 0.terv.dsahou Lplnd.
was doofstom, maar beweerde v. zijn moeder
d. gaaf geerfd to hebben d. toekomst te kunnen voorspellen. Verwonderlijke staaltjes v.
zijn voorzeggingskunst werden verhaald, d.
dagbladen waren er van vervuld, v. alle kanten kwamen bijgeloovigen hem raadplegen,
in ons vaderland wekte hij groote opschudding en zijn aankomst to Londen werd als
een gewichtig voorval beschouwd. Walter
Scott voert dezen persoon handelend op in
een paar v. zijn romans. Of DUNCAN C. een
bedrieger was of inderdaad in d. waan verkeerde, dat hij bovennatuurlijke gaven had
is niet to beslissen.
Campbell (ARCHIBALD) was een roemrijk
Britsch generaal. Hij streed in Indie onder
ABERCROMBIE en d. Hertog V. CORNWALLIS
tegen d. Nederl. 0. - I. Compagnie en tegen
TIPPO - SAIB. Onder WELLINGTON streed hij als
kolonel in Spanje en, toen in 1824 d. eerste
oorlog tegen Birmah uitbrak, word hem 't
opperbevel over 10 regimenten opgedragen.
Hij rukte daarmede tot in 't hart des lands
en, hoewel zijn yolk door hitte, ziekte en ontbering bij gansche scharen bezweek, behaalde
hij drie beslissende overwinningen, waarin hij
ruim 200 000 gewapende Birmanen had verslagen. Na twee jaar was hij meester v. d.
toestand en werd d. Sultan d. vrede voorgesehreven. 't Parlement betuigde hem d. dank
der natie, d. Koning schonk hem d. Bathorde
en verhief hem tot stadhouder on opperbevelhebber in Nieuw-Brunswijk. Hij overl. to
Edinburgh in 1843.
Campbell (THoMAS), gob. 27 Juli 1777 to
Glasgow, studeerde in d. rechten en wijdde
zich eenigen tijd a. d. rechtsgel. praktijk,
maar, toen d. gedichten, die hij v. tijd tot tijd
in- periodieke geschriften plaatste, grooten
opgang maakten, besloot hij zich geheel a.
letterk. studien to wijden en vestigde hij zich
to Edinburgh, waar in 1799 zijn gedicht The
pleasure of hope" verscheen on algemeene
bewondering wekte. Hij bezocht tot beoefening der Grieksche letterkunde d. hoogeschool
to Gottingen en was toen ooggetuige v. d.
slag bij Hohenlinden (1800), dien hij in een
schoon klaagdicht bezong, deed later een
tweeds reis n. Duitschland, hield sedert 1820
to London vooriezingen over d. dichtkunst en
ontwierp in 1825 't plan voor d. Londensche
universiteit. Al zijn werken munten uit door verhevenheid, zoetvloeiendheid en meesterschap over taal en Stijl. Enkele zijner dichten prozawerken zijn : „Annals of Great Britain" (3 din, 1808); „Gertrude of Wyoming",
een schoon dichterlijk verhaal; „Theodoric",
„The pilgrim of Glencoe"; „Specimens of the
British poets" (7 dln, 2e dr. in 1 dl, 1841); , Letters from the South" (1837) on „Life of Petrarca" (1841). Hij redigeerde versch. tijdschriften, schreef daarin een aantal opstellen
en gedichten, alle v. uitnem.ende schoonheid
on overl. 15 Juli 1844 to Boulogne. Nog
steeds verschijnen uitgaven zijner verzamelde
gedichten.
Campbell (coLIN), gob. in 1792 te Glasgow,
trad vroeg in d. krijgsdienst, streed in Spanje,
was bij d. landing op Walcheren in 1809 on
klom snel in rang, zoodat hij kolonel was bij
d. expeditie n. China in 1841. In 1848 on '49
stond hij a. 't hoofd eener divisie te Pendsjaub. In d. Krim-oorlog stond hij a. 't hoofd
der brigade Hooglanders. Hij wierp daarmede
in d. slag a. d. Alma d. Russen terug, bestorm.de d. hoogten on nam hunne stellingen;
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ook bij Balaklava streed hij met roem en.
succes. Bij 't uitbreken v. d. gevaarlijken opstand in Hindoestan in 1857 werd hij als
opperbevelhebber derwaarts gezonden en 't
gelukte hem door beleid en energie d. opstand
te stuiten en India te bevredigen. Hij was
in zijn veldtochten meermalen gewond. Zijn
loon was schitterend: hij werd met d. titel
lord CLYDE tot pair verheven en in 1862
tot veldmaarschalk benoemd. Hij overl. 14
Aug. 1863.
Campbell (MARINUS FREDR. ANDR. GER.),
geb. 15 Oct. 1819 to Kampen, wijdde zich a.
letterk. studien, kwam reeds in 1838 in betrekking a. d. Koninkl. bibliotheek te 's Gravenhage en volgde daar in 1869 J. W. HOLTROP
als bibliothecaris op. Hij wijdde a. dit ambt
al zijn krachten, maakte door zijn schriften
vele schatten der boekerij tot gemeen goed,
werd in 1875 door d. Senaat der Leidsche
hoogeschool tot doctor in d. letteren benoemd
en overl. in Den Haag, 2 Apr. 1890. Zijn work
„Annales de la typographic Neerlandaise au
15e siècle" (1874, met very. 1878) is als een
sbandaardwerk te beschouwen. Hij was een
ijverig medewerker a. d. „Spectator" en d.
„Kunst- en letterbode" en gaf daarenboven in
't licht: „Reynardus Vulpes" (1859); fragmenten v. „Eon gedicht a. d. H. Maria", „Van
den Vaghevier, dat s. Patricino vertoghet
was" en een vervolg en slot v. d. „Kronyk
v. Beka".
Campe (JOHAN HEINRICH), taalkenner, opvoedkundige en schrijver voor d. jeugd, werd
in 1746 geb. to Deensen, in Brunswijk-Wolfenbilttel. Hij studeerde in d. godgeleerdheid
to Helmstad en to Halle. In 1773 werd hij
veldprediker bij 't regiment v. prins Frederik
Willem v. Pruisen to Potsdam. Hij vestigde
zijn aandacht op d. gebrekkige opvoeding en
't slechte onderwijs der jeugd. Hij besloot
zich dus a. dit vak to wijden en werd, nadat
hij zich door eenige geschriften in dien geest
had bekend gemaakt, in 1777 benoemd tot
opvoedingsraad on onderwijzer a. d. philantropische inrichting to Dessau en bij 't aftreden v. Basedow a. 't hoofd v. dat instituut.
Daarna vestigde hij zich to Hamburg, waar
hij een eigen opvoedings-inrichting opende,
die hij in 1786, ten gevolge zijner verzwakte
gezondheid. a. d. hoogl. Trapp overliet. Na
dien tijd leefde hij ambteloos to Trittow bij
Hamburg, tot hij in 1787 als schoolopziener
to Brunswijk werd aangesteld, om d. schoolverbetering to leiden. Hij werd daar ook
domheer v. 't Cyriacus-stift en kwam a. 't
hoofd v. d. Brunswijkschen schoolboekhandel,
die door d. uitgave v. zijn werken een v. d.
voornaamste v. Duitschland werd. Later gaf
hij daze betrekking over a. zijn schoonzoon
F. VIEWEG en hij leefde sedert 1805 to Brunswijk, waar hij 22 Oct. 1818 overl. Talrijk zijn
zijn schriften, die meerendeels ook in andere
talon overgezet on herhaaldelijk uitgeg. zijn.
Zijn schriften over opvoeding on voor d.
jeugd zfijn bijeenverzameld uitgeg. onder d.
titel „mmtliche Kinder- und Jilgendschriften" (30 dln, 1811, 37 dln, 1832). Zijn „Robinson
Crusoe", zijn „Ontdekking v. Amerika", d.
bekendste zijner werken, on „Theophron" zijn
ook in 't Nederl. vertaald. 't Door CAMPE met
uitgeg. „WOrterbuch der Deutsch()
BERND
Sprache" (5 dln, 1807—'11) on 't daarbij behoorondo „WOrterbuch der Erklarung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrucke" (2e uitg. 1812), in
welk laatste echter een overdreven purisme
heerscht, hebben groote verdiensten. Als wijs-
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geer onthield hij zich v. 't speculatieve, zijn
landgenooten eigen, on bewoog hij zich geheel
op practisch gebied, gelijk hij zich in 't algemeen minder toelegde op 't schitterende dan
op 't nuttige, meer schreef om to onderrichten dan om to behagen en ook door eenvoud
v. vorm 't verstand ontwikkelde en d. zeden
zuiverde. In populaire levenswijsheid treedt
hij GELLERT waardig op zijde, in goeden prozastiji overtreft hij hem.
Campeche, eig. San Francisco de
Campeche, is een havenstad a. d. westzijde v. 't tot Mexico behoorend schiereiland
Yucatan, a. een baai v. denzelfden naam,
tuss. heuvelen, en heeft twee schoone kerken,
twee kloosters, een hospitaal en versch.
scheepstimmerwerven. Er zijn 16 000 inw., die
meest bestaan v. d. handel in campechehout
on was. 't Klimaat is warm, doch niet ongezond. Er is echter gebrek a. drinkwater. d.
Prov. Campeche, waarvan daze plaats d. hoofdstad is, bevat op 1250 vk. geogr. mijl 90 000
bow., meest Indianen.
Campechehout, dat als verfstof bekend
is on in groote hoeveelheden wordt uitgev oerd, is 't kernhout v. d. Haematoxylon Campechianum, een boom, die in Yucatan overvloedig wart, een hoogte v. 10 a 15 M. bereikt en
tot d. Decandria monogynia (L.) behoort. 't Blad
is paarswijze en gevederd, d. bloom eerst
purperrood, daarna geel. 't Hout heeft een
roods kleur on dient tot roodverven; 't wordt
blauw door bijvoeging v. ammoniak, bruin
door ijzer en zwart door koper. In d. heelkunde wordt 't gebruikt tot bloedstelping.
Campen (JAN v.), geb. omstr. 1490 to Kampen, leerde to Deventer, oefende zich vooral
in 't Hebreeuwsch on word na eon reis door
Duitschland hoogl. in d. Hebr. taal to Leuven.
In 1531 ondernam hij een groote reis door
Europa, hij werd overal on inzonderheid to
Rome met onderscheiding ontvangen, maar
overl. op d. terugreis a. d. pest op 7 Sept. 1538
to Freiburg i. d. Breisgau. Zijn hoofdwerk is
„De natura litterarum et punctorum Hebraicorum" (1520).
Campen (JAKOB v.), geb. to IJselmuiden,
was een medestander v. JAN BEUKELSZ, d.
aanvoerder der Wederdoopers. Daze benoemde
hem tot bisschop v. Amsterdam. Hij hield
bijeenkomsten en doopte volwassenen, doch
schijnt geen deel gehad to hebben a. 't oproer,
dat zijn dweepzieke geloofsgenooten in 1535
to Amsterdam begonnen. Hij werd echter
gegrepen en, hoewel hij verklaarde, dat hij
geen deal had a. een aanslag op d. stad, werd
hij op 10 Juli 1535 onder afschuwelijke folteringen ter dood gebracht.
Campen (JAKOB v.), gob. to Amersfoort,
ontwikkelde zich tot een uitstekend bouwmeester en beeldhouwer. Hij deed een reis
n. Italie, vestigde zich in 1628 to Haarlem en
schiep vervolgens een reeks kunstwerken,
waarop wij nu nog met rechtmatigen trots
wijzen. Hieronder behooren : 't Mauritshuis
to 's Gravenhage, 't Raadhuis to Maastricht,
't Trippenhuis to Amsterdam, 't voormalige
Huis to Rijswijk, d. praalgraven v. Tromp en
v. Galen on als zijn meesterstuk 't Stadhuis,
thans 't Koninklijk Paleis to Amsterdam. Hij
overl. op zijn buitenpl. Randenbroek bij AmersfoOrt, 13 Sept. 1657.
Campen (PIETER v.), geb. 11 Oct. 1750 to
Leiden, was leeraar in d. wis-, werktuig- en
aardrijkskunde, mede-oprichter v. 't genootschap „Mathesis Scientiarum Genetrix" en
schrijver v. „Grondbeginselen der bouwk.
rekenkunde" (1780); „Gronden der rekenkunde4
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(2 din, 1801); ,Grondbeg. der algebra" (veelmalen gedrukt) en Gronden der werktuigkunde" (2 din, 1803). Iij overl. te Spaarndam,
7 Febr. 1820.
CaMpenhallSen. (PIERRE BALTHASAR, vrijheer v.), geb. 25 Jan. 1746 te Riga, studeerde
te Gdttingen, bereisde daarna Zwitserland en
W.-Europa, trad in Russ. krijgsdienst en
streed onder Potemkin tegen d. Turken en
eindelijk tegen d. Polen. Hij overl. in zijn
geboortestad in 1808. Hij schreef „Essai sur
la litterature francaise"; „Bemerkungan fiber
Ruszland" (1807) en „Die Belagerung von
Wenden" (1801).
Cam penon (JEAN BAPT. MARIE ED.), geb.
4 Mei 1819 te Tonnerre, studeerde op d. milit.
school te s. Cyr en was reeds in 1846 kapitein bjj d. generalen staf. Als ijverig republikein werd hij bij d. coup d'Otat v. 2 Dec.
1851 gevangen gezet en wel spoedig in zijn
rang hersteld, maar slechts langzaam bevorderd, hoewel hij belangrijke diensten bewees,
want hij organiseerde 't leger in Tunis, streed
in 1859 in Italie, in 1861 in China en werd 16
Aug. 1870 bij Vionville zwaar gewond. Na d.
capitulatie v. Metz werd hij te Aken krijgsgevangen gehouden. Onder d. derde Fransche
republiek steeg hij snel omhoog, zoodat hij
in 1880 divisie-generaal en v. 1881 t. '86 driemaal
minister v. Oorlog was. Hij was daarbij geheel d. staatkunde v. d. eersten minister
FERRY toegedaan en d. reorganisatie der vestingartillerie is door hem ontworpen en volvoerd. Hij overl. 19 Mrt 1891.
Camper (PIETER) werd 11 Mei 1722 to Leiden
geb. Zjjn vader, FLORENTIUS CAMPER, kwam in
1713 v. Batavia, waar hij predikant geweest
was, naar Leiden en zorgde bij uitnemendheid
voor d. opvoeding v. zijn zoon; deze onderscheidde zich vroeg door weetlust en vlugheid
v. begrip. Labordes leerde hem d. gronden
der meetkunst; Musschenbroek en 's Gravesande onderwezen hem in d. natuurkunde en
Gaubius, v. Roijen en Albinus in d. geneeskunde. In 1746 werd hij na 't verdedigen v.
een verhandeling „De visu" en „De oculi quibusdum partibus" tot doctor in d. wijsbegeerte
on in d. geneeskunde bevorderd. Na 't overlijden zijner ouders begat hij zich in 1748
naar London, Oxford en Cambridge, en d. volgenden zomer naar Parijs, Lyon on Geneve,
waar hij 't beroep tot hoogl. in d. wtisbegeerte,
genees- en heelkunde a. d. hoogeschool to
Franeker ontving. Door ziekte belemmerd,
aanvaardde hij deze waardigheid eerst in 1750
met een redevoering „De mundo optimo". In
1755 werd hij hoogl. in d. heel- en ontleedkunde a. 't athenaeum to Amsterdam. on in
1758 hoogl. in d. geneeskunde. In 1761 ging
hij met behoud v. d. titel v. professor honorarius op een buitengoed bij Franeker wonen.
Hier schreef hij 't tweede deel v. zijn „Demonstrationes Anatomico-Pathologicae", waarvan in 1759 't eerste deel was verschenen;
voorts een vervolg op d. verhandeling „Over
d. Breuken in eerstgeborenen" (1759); „Ontleedkundige beschrijving v. 't gehoor der gekieuwde visschen"; Over d. opvoeding der
kinderen" en Over d. Landbouw". In 1763
werd hij hoogl. in d. genees-, heel-, ontleeden kruidkunde to Groningen en stads-physicus.
Hij hield toen een redevoering „De admirabili
analogia inter Stirpes et Animalia" en een
voorlezing „De claudicatione"; als rector magnificus aftredend, sprak hij „De pulchro physico". Dit stuk, naderhand meer uitgebreid,
werd in 1782 't onderwerp zijner redevoering
in d. teekenacademie to Amsterdam, waarbij
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hij betoogde, dat er in d. natuur geen absoluut
schoon gevonden wordt, maar dat dit afhangt
v. een onderlinge overeenstemming. Tot 1773
arbeidde htj to Groningen. Toen keerde hij
tot 't ambteloos leven to Franeker terug. Hij
zond vandaar a. d. academie to Lyon een.
verhandeling „Over 't toestellen v. breukbanden" on „Over 't gebruik v. d. Roonhuisiaanschen hefboom", a. 't Bataafsch genootschap to Rotterdam zijn ontdekking, welke
HUNTER zich naderhand toe8igende, v. d. ingang
der lucht tot in d. groote beenderen der armen
en dijen en zelfs tot in d. halswervelen on 't
geheele geraamte der roofvogels on v. alle
vogels, die zich hoog in d. lucht verheilen.
CAMPER was een der geleerdste on diepdenkendste genees- en ontleedkundigen der vorige
eeuw. Hij bezat daarbij veel kennis v. 't schoone
on een talent voor fraaie kunsten, dat hij
steeds oefende. Eltj teekende ongemeen vaardig met d. pen, schilderde in olieverf, boetseerde on verstond d. behandeling v. d. beitel.
Ook in d. staatkunde was CAMPER werkzaam.
Na menigvuldige staatkundige bemoeiingen,
nam hij in 1787 zitting in d. Raad v. State;
hij vestigde zich dien ten gevolge in 's Gravenhage, waar hij 7 Apr. 1789 overl. Hij werd
to Leiden in d. s. Pieterskerk begraven.
Camper (ADRIAAN GILLES), geb. 31 Mrt
1759 to Amsterdam, zoon v. d. voorg., legde
zich onder d. leiding v. zijn vader toe op d.
nat. hist., later meer bepaald op d. mineralogie on geologie, waarin hij zijn kundigheden
uitbreidde door reizen in d. berglanden v.
Europa; hij beklom zelfs d. Montblanc. Op
deze tochten verzamelde hij een aanzienlijk
kabinet v. mineralen, waarvan hij na zijn
terugkomst een beschrijving in 't licht gat.
Ook voltooide hij 't door zijn vader aangevangen work Over d. Walvisschen". Napoleon
benoemde CAMPER tot rector v. d. Groninger
hoogeschool. In 1814 legde hij met Spaen v.
Biljoen on Muntinghe d. grond tot d. nieuwe
regeling v. 't Hooger onderwijs. d. Staten v.
Friesland kozen CAMPER in 1819 tot lid v. d.
Tweede kamer der Staten-generaal, doch
nauwelijks had hij zich in 's Gravenhage gevestigd of hij overl. daar in Jan. 1820.
Camperduin of Kamperduin is een
hooge duin bij 't dorp Camp of Kamp in
N.-Holland dicht bij zee, 50 min. t. N.-W.
v. Schoorl, 14 KM. t. N.-W. v. Alkmaar. In
't gezicht v. Camperduin werd op 11 Oct. 1797
d. Bataafsche admiraal DE WINTER door d.
Engelschen vice-admiraal DUNCAN verslagen
en ('tgeen nog nooit met een Nederl. admiraal
gebeurd was) gevangen genomen.
Camphausen (LUDOLF), geb. 3 Jan. 1803
to Hanshoven bij Aken, ontving een goede
opleiding tot d. handel en stichtte met een
brooder een bankzaak to Keulen. Hij arbeidde
daar in wijden kring a. d. ontwikkeling v. d.
handel; hij was rnedestichter v. d. maats. tot
aanleg v. stoomsleepbooten op d. Rijn, ijverde
voor vrijheid v. handel on nijverheid en, toen
hij naar d. Landdag was afgevaardigd, voor
vrijheid v. drukpers on een betere volksvertegenwoordiging. Zoo kwam het, dat, toen d.
omwenteling v. 1848 uitbrak, veler oog op
hem gevestigd was en hij to Berlijn tot president v. 't Ministerie geroepen werd. Hij was
echter wel vrijzinnige bogrippen toegedaan,
maar niet d. demagogische uitspattingen. Hij
bestreed d. democratische voorstellen en
diende in dien geest een ontwerp v. grondwet in, dat grooten tegenstand ondervond,
zoodat hij reeds in Juni 1848 moest aftreden,
Hij werd echter als gevolmachtigde v. Prui.
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sen in 't centraal bestuur benoemd, trachtte
daar d. souvereiniteit v. Pruisen te handhayen en lokte een protest v. verreweg d.
meeste Duitsche staten uit tegen d. in democratischen zin ontworpen grondwet. Vergeets
ijverde hij in 't Parlement voor gematigd
vrijzinnige beginselen. Hij onttrok zich in
1851 a. staatk. bemoeiingen en trad weder op
als hoofd v. 't bankiershuis te Keulen. Hij
overl. 3 Dec. 1890.
Camphausen (oTTo), geb. 21 Oct. 1812 te
HiMshoven bij Aken, een broeder v. d. voorg.,
legde zich toe op 't finantiewezen en trad
reeds vroeg in Pruis. staatsdienst, waarin hij
snel opklom, zoodat hij reeds in 1844 geheim
finantieraad in 't Pruis. ministerie was. Hij
stond evenals zijn broeder gematigd-vrijzinnige
begrippen voor en stelde degeltike belastingontw erpen in dien geest voor. Van 1869 t. '78
was hij onder versch. ministerien onafgebroken met d. portefeuille v. Financien belast.
Hij bestuurde zijn departement in d. geest v.
d. rijkskanselier BISMARCK: hij stuitte d. deficitten zijner voorgangers door conversie der
staatsschuld, door vermindering der amortisatie en door een verhoogde belasting op d.
koffie. Toen hij echter 't plan v. Staatsspoorwegen V. BISMARCK a. d. Kamer voorlegde,
werd d. oppositie hem te sterk en liet ' d.
Kanselier hem in d. steek. Tot 't ambteloos
leven teruggekeerd, wijdde CAMPHAUSEN zich
a. wijsgeerige studien, a. bescherming der
schoone kunsten en a. instellingen v. weldadigheid, waartoe zijn groot vermogen en
ongehuwde staat hem in d. gelegenheid
stel den .
• Camphausen (WILHELM), geb. 8 Febr.
1818 te Dusseldorf en daar overl. 16 Juni 1885,
werd a. d. academie zijner geboortestad tot
een voortreffelijk schilder gevormd en volmaakte zijn kunst door 't bereizen v. Nederland, Belgie, Zwitserland en Italie. Hij schilderde bij voorkeur krijgstooneelen, groote
doeken met veel paarden, waarin een geniale
compositie en breede behandeling d. beschouwer treft. Hij heeft op deze wijs d. groote
oorlogsvoorvallen v. zijn tijd in een menigte
tafereelen vereeuwigd. Eenige hiervan zijn:
„Overtocht v. Blilcher over d. Rijn bid Caub";
„BlUcher en Wellington bij Belle-alliance";
„d. Verovering v. een Oostenr. standaard door
c. Pruisen in 1866"; „d. Ontmoeting tuss. d.
Kroonprins en prins Friedrich Karl bij Chlum";
,,Ordonnanzritt" (op d. tentoonstelling te Bremen in 1866 bewonderd); „d. Ontmoeting tuss.
Bismarck en Napoleon"; „Keizer Wilhelm te
paard in 't landschap v. Gravelotte" en „d.
Intocht v. keizer Wilhelm te Berlijn". Schoone
bijdragen leverde hij ook tot d. illustration
in d. „Dtisseldorfer Monatsheften"; 't „KUnstleralbum" en andere prachtwerken. Zijn werk
„Der Maier auf dem Kriegsfeld" (1875) bevat
schoone houtsneden naar teekeningen v.
zijne hand.
Camphine is een tot verlichting dienende
olieachtige stof, die verkregen wordt door 't
distilleeren v. een mengsel v. kamfer en
iodium, 't eerst voortgebracht in 1842 door
CLAUS. In zuiveren staat is camphine kleurloos, dun vloeibaar en aangenaam v. geur;
zij kookt bij 170° C, lost niet op in water
maar wel in alkohol en aether en brandt
met een lichtgevende, doch bij ongenoegzame
luchttrekking veel walm en roet makende
vlam. Er zijn echter onder d. naam v. camphine versch. andere stoffen in d. handel, zooals photogeen, gezuiverde terpentijnolie of
een mengsel v. terpentijnolie met wijngeest.
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't Gebruik v. camphine-larnpen is echter niet
zeer algemeen door d. duurte in vergelijking
met andere lichtstoffen en door 't gevaar v.
ontploffing.
Camphora (Kamferboomen) is d. naam v.
een plantengesl. uit d. fam. der laurieren.
Alle soorten hebben immer-groene lederachtige bladeren en groeien in China, Japan en
Oost-Indie. d. Meestbekende soort is d. Kamferboom (C. officinarum Nees; Laurus camphora L. ; Persea camphora Spr.), die d. echte
kamfer levert, welke in alle deelen der plant
voorkomt; d. boom gelijkt op onze linde,
heeft een bruinen losgaanden bast, kleine
witte bloemen en donkerroode bessen, waarin
zaden als peperkorrels. Andere soorten zijn
C. glandulifera en C. chinensis.
Camphuys (pm.), vijftiende gouverneurgeneraal v. Neder1.-Indie (1684—'91), was 18
Juli 1634 te Haarlem geb. Hij diende daar als
knecht bij een zilversmid, maar ging naar
Indio in dienst bij d. 0.-I. Compagnie en kwam
in 1654 te Batavia, waar hij tot 1666 klerk
was. Sedert klom hij snel op. In 1671 werd
hij opperhoofd op Decima in Japan, in 1677
secretaris v. d. Raad v. IndiO, in 1678 buitengew.
Raad, in 1681 gew. Raad v. Indie en in 1684
bij meerderheid v. stemmen gouverneur-generaal. In 1687 viel d. sultan v. Borneo d.
Koning v. Bantam aan; doch Camphuys herstelde d. vrede. Ook verhinderde hij d. pogingen der Engelschen om zich te Benkoelen to
versterken. Met d. Raad v. Indie stond Camphuys mee$tal op gespannen voet. Hij bleef zelfs
v. 1687 t. '89 uit d. vergadering, ten einde d.
partijzucht der radon to ontwijken, en deed
buiten d. Raad ale open komende posten
vervullen door hen, die hij daartoe geschikt
oordeelde. CAMPHUYS schreef belangrijke aantt.
over Batavia ; in 1667 beschreef hij d. verovering v. Jacatra door Koen. Op 24 Sept.
1691 droeg hij zijn waardigheid over a. VAN
OUDSHOORN; hij woonde sedert a. d. rivier
v. Jacatra; ook had hij op 't oil. Edam, dat
hem toebehoorde, een Japansch huffs doen
inrichten met een menagerie en in zijn tuin
to Jacatra kweekte hij een menigte vreemde
gewassen; ook was hij een ijverig verzamelaar
v. Japansche kunstwerken. Hij overl. daar 18
Juli 1695. Hij was een eerlijk, omzichtig,
rechtvaardig gouverneur, hooggewaardeerd
door d. Raad v. Zeventienen. d. Wetenschap
heeft veel a. hem to danken. Op zijn last
reisde E. KaMPHER naar Japan en hij stelde
dozen tot 't samenstellen v. een belangrijke
beschrijving v. dat land in staat door hem d.
verzameling, die hij in 20 jaar bijeen had gebracht, of to staan. Aan VALENTYN schonk
CAMPHUYS d. bouwstof voor d. geschiedenis
der stichting v. Batavia en dat 't beroemde
n v. RUMPHIUS behouden bleef,
danken
danke wij a. CAMPHUYS, want 't schip, waarop
Rumphius met zijn work naar Europa keerde,
werd door d. Franschen in d. grond geboord,
maar Camphuys had d. acht deelen v. dit
work doen afschrijven on kopieen v. d. platen
doen vervaardigen.
Camphuyzen (DIRK RAFA2LSZ.), geb. in
1586 to Gorinchem, was d. zoon v. een protestant, die om 't geloof was ter dood gebracht. Hij legde zich aanvankelijk met goed
gevolg op d. schilderkunst toe, oefende zich
vervolgens in d. oude talon en studeerde to
Leiden, waar hij inzonderheid d. lessen v.
JAC. ARMINIUS met ingenomenheid volgde.
Vervolgens wijdde hij zich a. 't onderwijs in
d. oude talon en studeerde hij to Utrecht in
d. godgeleerdheid, waarna hij als predikant
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beroepen werd te Vleuten en in 1618 to Amersfoort. Hier stond hij echter, wijl hij d. Remonstrantsche gevoelens was toegedaan, a. d.
geloofsvervolging dier dagen bloat. Hij werd
v. zijn ambt ontzet en, wijl hij bleef prediken,
gevanke1ijk naar Heusden gevoerd. Van nu
aan begon voor hem een treurig levenslot;
zonder vermogen of ambt, als een misdadiger
vervolgd, want er was een prijs op zijn gevangenneming gesteld, zwierf hij in armoede
v. plaats t. plaats. Eenigen tijd woonde hij
rustig te Norden in Oost-Friesland, waar ook
zijn geestverwant GEESTERANUS vertoefde on
hij een bestaan vond in d. boekhandel en
't vertalen v. werken uit 't Latijn; maar toen
't leger v. MANSFELDT in Oost-Friesland doordrong, vluchtte hij met zijn gezin naar Friesland, waar hij gestadig gevaar liep gevangen to worden on zich nu eens to Harlingen,
dan eens to Dokkum en bijna een jaar lang
op Ameland schuil hield, tot d. schilder MIEREVELD, met wien hij bevriend was, horn een
schuilplaats aanbood to Delft. Hij overl. 9 Juli
1627 to Dokkum, waar zijn schedel nog op
't Raadhuis bewaard wordt. Te midden v.
zware beproevingen bewaarde CAMPHUYZEN
een zeldzaam vertrouwen, geduld, verdraagzaamheid on menschenliefde. Meer on meer
ontwikkelde zich bij hem d. gave om dit in
zoetvloeiende gedichten uit to drukken. Hij
paart daarin een wonderbaar meesterschap
over taal on rijm met rijkdom v. schoone
gedachten. Zijn gedicht „Wat is d. Meester
wijs on goad, die alles heeft gebouwd" vindt
men in bijna elke bloemlezing, zijn „Stichteljjke rijmen", die in 1660 d. 15n druk beleefden,
zijn daarna nog tot op onzen tijd in allerlei
uitgaven verschenen. Hij schreef nog: „Van
den stand der dooden en de straffe der verdoemden"; „Theologische werken' (meermalen
herdrukt) en op 't laatst zijns levens d.
schoone „Uitbreiding der Psalmen".
Campi (ANTONIO), bouwmeester en schilder,
geb. in 't midden der 16e eeuw te Cremona,
was d. zoon V. GALEAZZO CAMPI (1475-1537),
die zelf als schilder een goeden naam had.
ANTONIO C. volgde d. manier v. Correggio; hij
etste ook on graveerde in koper. Hij heeft een
kroniek v. zijn vaderstad geschreven, die in
1585 met vele platen 't licht zag. Hij stierf in
1591. Twee zijner broeders, GIULIO (1500-1572)
en VINCENZO (overl in 1591), betraden dezelfde
loopbaan. d. Eerste overtrof zelfs zijn famineleden.
Campi (BERNARDINO), geb. 1522, overl. na
1590, neef v. d. voorg., werd d. voortreffelijkste
meester onder deze kunstenaars-familie. In
Milaan en in Cremona vindt men versch.
werken v. hem; in Cremona bouwde hij o. a.
d. koepel v. 't koor der s. 0-ismondo-kerk. Ook
heeft hij veel portretten vervaardigd en was
hij d. schrijver v. „Sopra la pittura", dat in
1580 te Cremona in 't licht verscheen.
Campine, Zie Kempen (d.).
Can2pistron (JEAN GALBERT DE), geb. in
1656 to Toulouse, was 30 jaar secretaris v. d.
Hertog V. VENDOME en was d. vriend V. RACINE.
Hij was d. schrijver v. 't treurspel „Tiridate",
dat lang tot d. lievelingsstukkan v. 't Parijsche publiek behoorde, en v. „Virginie" en
Andronic", die ook veelmalen zijn opgevoerd.
Zijn „Oeuvres" werden in 1750, in drie deelen
verzameld, uitgeg. en hij overl. te Toulouse,
11 Mei 1723.
Campoamor (RAMON DE), een Spaansch
dichter en wijsgeerig schrijver, geb. in 1820,
was gouverneur v. Valencia en Alicante en
lid der Cortes. Zijn „Dolores" werden 9 maal
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herdrukt; van zijn „Obras poeticas" verscheen
in 1861 d. 3e dr.; daarin komen voor gin
„Ayeo del alma"; „Fabulas originales"; „Ternezas y Flores" on „Colon". Onder zijn prozawerken munten „La filosofia de las
leyes"; „Polemicas con la democracia" en
„Lo absoluto" (1865).
Campobasso heat een provincie met een
hoofdstad v. denzelfden naam in Z.-Itali6. d.
Provincie, ruim 83 vk. geogr. mij1 groot, met
370 000 bew., ligt t. 0. v. Napels, omgeven
door Foggia, Aquila, Chieti en Avellino. Zij
is een deel v. 't oude Samnium, wordt door d.
Apennijnen doorsneden en is niet zeer vruchtbaar, dach er heerscht een aangenaam on
gezond klimaat. d. Hoofdstad Campobasso, a.
d. 0.-helling v. d. Monte Verde, heeft 15 000
inw., goede inrichtingen v. onderwijs en een
fraai wandelpark. Er zijn goede fabrieken v.
staalwaren.
Campodiden zijn insecten uit d. fam. der
springstaarten (thysanura), die tot d. orde der
rechtvleugeligen (orthoptera) behooren. Zij zijn
lang en dun; 't achterlijf bestaat uit 10 ringen on eindigt in twee draden; zij hebben
geen vleugels, drie paar pooten a. 't borstgedeelte en rudimentaire pooten a. d. ringen v.
't achterlijf, waardoor zij misschien verwant
zijn a. d. duizendpooten.
Campo Formio, eigenl. Campo Formido, is een voorstad v. Udine in Frioul.
Daze plaats is merkwaardig door d. vrede,
die er in d. nacht v. 18 Oct. 1797 geteekend
werd tuns. v. COBLENZ in naam v. Oostenrijk
en NAPOLEON BONAPARTE voor d. Fransche
republiek. d. Fransche legers hadden in d.
veldtocht v. 1796 Italie onderworpen en Oostenrijk haastte zich, wijl Weenen bedreigd
werd, in d. lente v. 1797 onderhandelingen a.
to knoopen op d. grondslag v. afstand a.
Frankrijk v. d. Zuidelijke Nederlanden en d.
linker-Rijnoever en tegen schadeloosstelling
en op kosten v. Venetia d. stichting v. een
republiek in Opper-Italia. Gedurende d. loop
der onderhandelingen stegen v. weerszijden d.
eischen : 't Directoire Wilde geheel Italie door
Oostenrijk ontruimd zien en Oostenrijk eischte
Venetia, Lombardije en een deel v. d. Kerkelijken Staat. Na d. gebeurtenissen v. 18 Fructidor werd d. vrede gesloten, waarbij Oostenrijk
afstand deed v. d. Zuidelijke Nederlanden,
Milaan en Mantua, maar Istria, Dalmatia en
d. linkeroever v. d. Etsch behield. Frankrijk
verkreeg ook Venetiaansch Albania en d.
Jonische eilanden. Bij geheime artikelen bewilligde Oostenrijk in d. afstand v. d. linkerRijnoever tegen Salzburg en een streek v.
Beieren langs d. Inn; d. overige staatkundige
belangen v. Duitschland werden verwezen
naar een congres to Rastadt, dat reeds 9 Dec.
1797 geopend werd.
Campomanes (PEDRO RODRIGUEZ, graaf v.),
geb. 1' Juli 1723 in Asturie, was als staatsdienaar, geleerde en staathuishoudkundige een der
beroemdste thannen v. zijn vaderland en zijn
schrifton zijn door geheel Europa verbreid.
Zijn „Antiguedad maritima de la republica
de Cartago, con el Periplo de su general
Hannon, traducido del Griego y illustrado"
(Madrid, 1756) verwierf hem een benoeming
tot correspondent v. d. academie der wetenschappen to Parijs; Karel III benoemde hem
tot fiskaal v. d. Raad v. Castilid en droeg
hem d. samenstelling op v. „Discurso sobro
el fomento de la industria popular (Madr. 1771);
„Discurso sobre la educacion popular de los
artisanos y su fomento" (aid. 1775) en „Apendice a la educacion popular" (Madr., 1775—'77),
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waarin een menigte belangrijke beschouwingen over burgerlijk bestuur, belastingen, landbouw, ntjverheid en handel vervat zijn. Zij
toonen een holder begrip v. handel en nijverheid en bestrijden reeds d. beperking, d. bescherming en d. gilden. In 1764 gaf hij onder d.
titel „Respuesta fiscal, sobre abolir la tasa y
establecer el comercio de granos" een vertoog
in 't licht ten voordeele v. een vrijen graanhandel. Met Casiri vertaalde hij uit 't Arabisch
een geschrift v. Ebn-al-Avam over d. landbouw.
't Voorn. zijner staathuishoudk. schriften heet
„Tratado de la regalia de amortization" (Madr.,
1765), waarvan een nieuwe uitgave (Gerona,
1821) met een levensbeschrijving des schrijvers
door Arnao is bezorgd. Een ander, „Tratado
de la regalie", is na zijn dood door Salva (Parijs,
1830) in 't licht gegeven. Hij ijverde stork
tegen d. bedelarij, gaf in een vertoog over d.
Heidens daartegen middelen a. d. hand en
ondersteunde d. graaf d'Aranda in diens pogingen om d. Jezifieten uit Spanje to verdrijven. Btj d. troonsbeklimming v. Karel IV,
in 1788, werd CAMPOMANES president v. d.
Raad v. Castilie on spoedig daarna lid v. d.
Staatsraad. Maar, toen graaf Florido Blanca
's Konings gunsteling werd, verloor CAMPOMANES al zijn ambten. Hij besteedde d. overigen
tijd zijns le yens a. letterk. arbeid en overl. 3
Febr. 1802.
Campori (cEsARE), gob. 11 Aug. 1811 to
Modena, overl. 6 Sept. 1880 to Milaan, is d.
schrijver der drama's „Barbarossa Ariadeno"
en „Ezzelino da Romana" en der historiewerken „Atti della societa di Storia Patria";
„Notizie biografiche del comm. L. Poletti";
„Cristina di Svezia e gli Estensi" (1877); „Storia del Collegio d. s. Carlo d. Modena" (1878);
„Raimondo Montecuccoli i suoi tempi" (1878)
en „Notizie storiche e artistiche della maiolica e della porcellana di Ferrara sec. XV e
XVI" (1880).
Campos, voorheen s. Salvador, is een
belangrijke handelsstad met 20 000 inw. in d.
Braziliaansche prov. Rio-Janeiro, a. d. Parahyba do Sul en door een kanaal on een
spoorweg verbonden met d. haven Macahe.
In d. omtrek wordt veel suiker, rijst, koffie
en katoen verbouwd.
Campo santo is d. Ital. naam voor begraafplaatsen. Er zijn er bij alle groote steden;
zij zijn vol kunstrijke beeldhouwwerken, tot
grafteekenen dienende, en opmerkenswaardig
als bouwkunstig werk. In dit opzicht staat
bovenaan 't Campo santo to Pisa, door G.
Pisano in 1283 gewrocht; dit is 130 M. lang,
40 M. breed, door een 10 M. breede galertj,
gevormd door hooge muren en. schoone arcaden, omgeven en met wonderschoone fresco's
op d. wanden. Wegens d. kunstschatten zijn
d. begraafplaatsen to Milaan, Napels en Bologna zeer merkwaardig.
Campra (ANDRE), gob. 4 Dec. 1660 te Aix
en overl. 29 Juli 1744 to Versailles, staat als
opera-componist in rang en in tijdsorde tuss.
LULLI en RAMEAU. Hij was v. 1683 t. 1700
kapelmeester a. d. Notre Dame te Parijs on
verwierf na 't verschijnen zijner eerste opera's
hooge betrekkingen a. 't Hof. Van d. 20
opera's, die hij vervaardigd heeft, zijn 't beroemdst: „l'Europe galante" en „Le carneval
de Venise".
Camprodon (FRANCISCO), een Catalonisch
dichter, overl. op een reis n. Cuba in 1870,
schreef in schoone verzen d. drama's: „Flor
de un dia", dat in 1851 voor 't eerst vertoond
en veelmalen herdrukt en vertaald is, en
„Espinas de una flor". Voor dien tijd had hij
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veel ,tgarrueles" geschreven, een soort v.
kluchtige zangspelen, waarvan „El domino
azul"; „Los dos mellizos" en „Los suicidas"
veelmalen vertoond werden.
Campus mail heette een jaarlijksche
bijeenkomst der oude Britten op 1 Mei, ten
einde over d. verdediging v. 't land to raadplegen.
Campus Martius heette een veld a. d.
oever v. d. Tiber, waar zich d. jonge Romeinen in krijgsverrichtingen oefenden. Het heette
aldus naar een tempo). v. Mars, die er stond.
d. Consuls Brutus en Collatinus bestemden
doze plaats tot 't houden v. volksvergaderingen on 't word later met een aantal standbeelden versierd. 't Champ de Mars to Parijs,
walks naam een vertaling v. Campus Martius
(veld v. Mars) schijnt te zijn, heeft echter eon
anderen naamsoorsprong. Dit beteekent nl.
Maartveld. Karel d. Grooto was gewoon daar
in Maart zijn leenmannen met hun manschap
bijeen to roepen, gelijk hij ook op andere
plaatsen zijn hertogen, graven en baronnen
tot een Meiveld beriep.
Camstra is d. naam v. een aanzienlijk
Friesch geslacht, dat in d. 14e en 15e eeuw
belangrijk aandeel had in d. burgeroorlogen,
die Friesland teisterden. 't Meest deden v.
zich spreken: RIENK, zijn twee zonen FECKE
en PIETER on Pieters zoon RIENK C. Zij waren
hoofden der Schieringers, veelal vijandig
tegen Leeuwarden gezind. Van uit hun stins
Camstrahuis to Jelsum brachten zij die stad
vaak groote verliezen toe, maar weerkeerig
word hun stins door d. Leeuwarders verwoest. In 1498 werd zelfs d. bezetting v.
Camstrahuis met d. bevelhebber SJAARDEMA.
gevankelijk naar Leeuwarden gevoerd en ten
getale v. 22 op 't schavot ter dood gebracht.
Pieters zoon RIENK C., die zich evenals vele
Schieringers bij d. Saksers had aangesloten,
maar zich in hun bijstand on wijze v. bestuur
bedrogen vond, week toen uit naar Antwerpen en poogde keizer Maximiliaan over to
halen, Friesland v. d. Hertog v. Saksen te
bevrijden. Hij behoorde onder d. edelen, die
in 1515 to Leeuwarden Karel V als hoer v.
Friesland huldigden, word daarop benoemd
tot raadsheer in 't Hof v. Friesland en later
driemaal naar d. -Keizer afgevaardigd, om d.
belangen v. Friesland to behartigen. RIENK C.
overl. 9 Apr. 1522.
Camuccini (viNcENzo), to Rome in 1773
gob., word een beroemd historieschilder; hij
volgde d. theatraal-antieke manier v. David.
Zijn eerste groote stukken schilderde hij voor
lord Bristol en stelden „d. Moord v. Cesar"
en „d. Dood v. Virginia" voor. Later stelde
hij voor d. s. Pieterskerk 't beeld v. d. apostel
Thomas in mozalk to zamen, hij schilderde
voor d. s. Giovanni to Piacenza een voorstelling in d. tempel en voor versch. musea
tooneelen uit d. Rom. geschiedenis, waaronder
een „Horatius Codes" en „Romulus en Remus"
uitmunten. Ook schilderde hij veel portretten,
waaronder die v. d. koning en koningin v.
Napels en v. paus Pius VII. Hij overl. to
Rome 2 Sept. 1844. CAMUCCINI was een meester
in d. teekening en d. composite; zijn koloriet
begon zich eerst later boven 't middelmatige
to verheffen.
Camus (ARMAND GASTON), gob. to Parijs 2
Apr. 1740, vervulde een belangrijke rol in d.
Fransche staatsomwenteling. Hij was advocaat bij 't Parlement, doch word in 1789 tot
lid v. d. Constitueerende nationale vergadering voor d. derden stand verkozen, in welke
betrekking hij 18 Jan. 1790 een rapport indien de,
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waarbij d. geheimen v. 't beruchte „Roode
boek" werden opengelegd; in 1792 werd hij
afgevaardigd n. d. Nationale conventie, opzichter der nationale archieven en lid v. 't
nationaal Instituut voor d. afd. oudheden.
Met Bancal, Quinette, la Marque en Beurnonville werd hij in 1793 door d. Conventie naar
't leger gezonden om Dumouriez to arresteeren, die in verdenking stond; deze echter deed
d. afgevaardigden zelf vatten en leverde hen
met Drouet, Semonville en Maret a. Oostenxijk over, dat hen in 1795 uitwisselde tegen
d. hertogin v. Angouleme. Hij werd in 1796
lid en daarna archivaris v. 't Wetgevend
lichaam, maar wees 't hem aangeboden ministerie v. Financien of en verzette zich tegen
Bonaparte's benoeming tot levenslang consul.
Hij stierf 2 Nov. 1804. Zijn belangrijkste
schriften zijn: „Lettre sur la profession d'avocat, et bibliotheque choisie des livres de
droit" (2 dln, 1772—'77); „Histoire des animaux•
d'Aristote" (2 dln, 1783) en „Code judiciaire,
ou recueil des decrets de Passemblee nationale et constituante sur l'ordre judiciaire"
(4 dln, 1792).
Caniusat (DENIS FRANC.), geb. te Besancon,
was een verdienstelijk letterkundige, die zich
in Holland vestigde, daar zijn werken liet
drukken en in armoede, 28 Oct. 1732, overt.
d. Bedoelde werken zijn : „Histoire critique
des journaux imprimes en France" (2 dln);
„Bibliotheque des livres nouveaux"; „Bibliotheque Francaise ou histoire litteraire de la
France" (4 dln) en „Melanges de litterature,
tires des manuscrits de Chapelain".
Canacos, een Grieksch beeldhouwer, geb.
in Sicyon, leefde in d. 6e eeuw v. Chr. Hij
was leerling v. Polycletes, doch bereikte
diens hoogte niet en behield d. stijve manier
zijner voorgangers. Zijn voorn. werken, die
door Pausanias worden vermeld, waren een
beeld v. Apollo Didymus en een zittende
Venus, uit goud en ivoor samengesteld. Met
Patroclus vervaardigde hij d. bronzen beelden
der Grieksche opperhoofden, die bij AegosPotamos d. zege hadden behaald. Deze beelden
werden in d. tempel te Delphi geplaatst.
Canada. Deze uitgebreide Britsche bezitting in Noord-Amerika ligt tuss. 420 en 52 0
NBr.'tGensZadV.Sten,
waarvan 't gescheiden is door d. reeks groote
meren, t. 0. a. Labrador, t. N. en W. a. d.
Hudsonsbaailanden; 't omvat 't stroomgebied
v. d. s. Laurensrivier, beslaat een oppervl.
v. 16 000 vk. geogr. mijl en bestaat uit zeer
verschillende deelen. Men vindt er uitgestrekte
hooglanden, rotsgronden, woeste wouden,
moerassen, meren en groote vruchtbare streken, die graan, vlas, hennep, suiker en timmerhout voortbrengen. Ook vindt men er
ijzer, zilverhoudend lood, steenkool, koper,
zout en zwavel. Er Leven nog veel wilde dieren in d. bosschen en gebergten, waarvan
vele kostbare pelterijen leveren. Hierin en in
een menigte ander° artikelen wordt een belangrijke handel gedreven. d. Ottawa-rivier
verdeelt 't land in West- of Opper- en Oostof Neder-Canada. Van 't eerste is Toronto, v.
't tweede Quebec d. hoofdstad. In d. meren,
die d. zuidgrens vormen: 't Bovenmeer, 't
Michigan-, Erie-, Huron- en Ontario-meer,
vloeien v. t. N. n. 't Z. veel rivieren, waarvan d. voorn. zijn: d. Severn, d. Ouse of
Grand-river, d. Ottawa, die door 't Rideaukanaal met 't meer Ontario verbonden is, d.
s. Morits of Trois-rivieres, d. Sagenay, die
uit 't 'neer s. John komt, en d. ChaudiOre. d.
Niagara-waterval stort een geweldige water-
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massa uit 't Erie- in 't Ontario-meer en dit
ontlast zich door d. breeden s. Laurensstroonz
in d. Atlant. oceaan. Niettegenstaande dezen
grooten waterafvoer zijn er geen hooge bergen, d. waterscheiding is slechts 100 Meter
hoog. 't Klimaat is er gezond en droog, d.
zomer doorgaans zeer warm, d. winter zeer
koud; na d. herfststormen treedt een zacht
en liefelijk jaargetijde, d. zoogen. Indian-Summer, in; daarop volgt een dikke sneeuwlaag
en strenge vorst, die soms tot Mei d. s. Laurens-rivier geheel met een ijskorst bedekt, en
nu volgt spoedig d. zomerhitte. d. Be volking
bestaat voor een klein deal uit Huronen en
Mohawks, die door strtjdbaarheid en woestheid bekend zijn, en overigens uit Engelsche,
Fransche en Duitsche kolonisten. Nog altijd
zetten er zich veel landverhuizers neder,
door wie v. lieverlede d. onbebouwde streken
worden ontgonnen. Dat gemengde der bevolking is grootendeels een gevolg v. 's lands
vroegeren staatkundigen toestand. Nadat het,
waarschijnlijk in 1497, door d. Ital. zeevaarders Giovanni en Sebastiano Caboto was ontdekt, nam Giovanni Verazzana, een Italiaan
in dienst v. koning Frans I, er in 1523 bezit
van in naam v. Frankrijk; hij gaf 't d. naam
v. Nieuw-Frankrijk. Al spoedig beproefden d.
Franschen or d. kolonisatie, waartoe Jacques
Cartier in 1534 en 1535 ontdekkingsreizen
deed in 't binnenland. Men bepaalde zich
echter in 't eerst slechts tot d. jacht op pelsdieren, doch tegen 't eind der 16e eeuw togen
er veel Fransche kolonisten heen. d. Volkplanting bekwam een groote uitbreiding, toen
Sam. Champlain d. stad Quebec stichtte in
1608, ofschoon d. verkeerde maatregel der
Fransche regeering, er veroordeelde misdadigers heen to zenden d. ontwikkeling der
koloni6n aanhoudend belemmerde. In 1755
werd Canada door d. Engelschen veroverd on
a. dezen bij d. vrede to Versailles in 1763
door Frankrijk afgestaan. d. Britsche regeering stelde er in 1774 bij parlements-acts een
wetgevenden raad in on na veel jaren v. verdeeldheid en opstand kwam op 1 Juli 1867
d. volgende regaling tot stand. Alle Canadasche landen werden met Nieuw-Schotland en
Nieuw-Brunswijk vereenigd tot eon bond,
waarin op 15 Juli 1870 ook d. landen v. d.
Hudsonsbaai-compagnie werden opgenomen.
Deze bond heat Dominion of Canada, heeft
Ottawa tot hoofdstad en wordt geregeerd
door een gouverneur-generaal, benoemd door
d. Britsche Kroon on bijgestaan door een,
Senaat v. 78 laden en een Huis der Gemeenten v. 206 laden. Dit Dominion of Canada
bevat op 153745 vk. geogr. mijl 4 1/2 millioen
bow. in d. volgende gewesten : Ontario, 5167
vk. mijl, 2 000 000 bew.; Quebec, 9273 vk. mijl,
1 370 000 bow.; Nieuw-Schotland en Kaap Breton, 1042 vk. mijl, 450 000 bow.; Nieuw-Brunswfjk, 1307 vk. mijl, 330000 bew.; Prins-Edwardseiland, 104 vk. mijl, 110 000 bew.; Britsch
Columbia, 17000 vk. mijl, 80000 bow.; Manitoba,
670 vk. mijl, 60 000 bow. (jaarlijks stork toenemend), en d. Noordel. en Westel. territories,
119 000 vk. mijl met ± 100 000 bew. d. Jaarlijksche inkomsten en uitgaven klimmen tot
110 millioen dollars; d. staatsschuid is ruim
223 millioen dollars, d. jaarl. invoer 500 millioen dollars, d. jaarl. uitvoer 425 millioen
dollars; d. gezamenlijke lengte der spoorwegen is meer dan 12 000 KM.
Van 1870 t. 1885 heeft Canada een gevaarlijken opstand moeten bestrijden in 't Z.-W.,
hoofdzakelijk in Manitoba, waar d. Mestiezen
(afstammelingen v. Fransche kolonisten en

CAN.

463

Indiaansche vrouwen) zich met d. Indianen
verbonden, om zich een onafhankelijk gebied
te verwerven. Hun aanvoerder LOUIS KIEL
toonde groote veerkracht en bekwaamheid,
maar op 11 Mei 1885 bracht generaal MIDDLETON hem een beslissenden nederlaag toe, RIEL
werd gevangen en 16 Nov. 1885 ter dood ge
bracht; sedert hebben d. Mestiezen en Indianen zich geheel onderworpen.
't Werk v. De Charlevoix „Histoire et description de la Nouvelle France" (3 dln, Par.
1744) is zoer belangrijk voor d. kennis v. d.
toestand des lands onder 't Fransche bestuur,
Bigsby The shoe and canoe, or pictures of
travel in the Canadas" (2 dln, Lond. 1850)
voor die v. d. lateren tijd.
Canada is ook d. naam v. een rivier, 150
geogr. mijl lang, die zich in d. s. Laurensgolf
ontlast.
Canadabalsem (balsamum Canadense) is d.
hars v. Abies balsamea DC. (d. Canadasche
pijnboom). Deze balsem is aangenaam v. geur,
Licht groenachtig geel en blijft bij 't opdrogen
zeer doorzichtig. Om deze laatste eigenschap
wordt d. canadabalsem gebruikt om microscopische praeparaten te bevestigen, om d. twee
helften v. een nikol en om in kijkers 't kroonglas en flintglas der objectieflenzen a. elk. te
hechten.
Canadasche nieren (d. Vijf) zijn: 't
Bovenmeer (Lake superior), groot 1520 vk. geogr.
mij1; 't meer Michigan, 1140; Huron, 1150; Erie,
457, en Ontario, 300 vk. geogr. mijl groot. 't
Bovenmeer ligt 200 M., 't Ontariomeer 70 M.
boven d. zeespiegel. 't Ontariomeer is 't diepst:
op sommige plaatsen 1000 M.
Canadian-river (d.) is een rechtsche
tak v. d. Arkansas, ontspringende op 't Rotsgebergte in Nieuw-Mexico. Zij is 200 geogr.
mijl lang en stroomt door een bergkloof, welks
loodrechte wanden op sommige plaatsen 500
M. hoog zijn.
Canaille is een Fransch scheldwoord,
afgoleid v. 't Lat. woord canis, dat hond beteekent. Er wordt mee bedoeld 't grauw, d.
laagste volksklasse, a. welke aldus d. kwade
eigenschappen v. d. hond verweten worden.
Canale (MICHELE GIUSEPPE), geb. 23 Dec.
1808 to Genua, studeerde in d. rechten en
werd hoogl. in d. geschied- en aardrijksk. a.
d. polytechn. school zijner vaderstad. Hij
schreef: 't treursp. „Sirnonino Boccanegra''
(1833); „La bataglia di Montaperti" (1836) ; „Il
castello di Ricolfago" (1837); „Della Crimea"
(3 dln, 1856); „Storia della republica di Genova"
(5 dln, 1864—'74), een doorwrocht en belangrijk
werk; „Storia della monarchia Sabanda" (1868);
versch. monographieen on in 1882 „Tentativo
dei navigatovi Genovesi per riuscire all' India".
Canaletto of Canale is d. bijnaam v.
twee Venetiaansche schilders v. landschappen
en stadsgezichten. ANTONIO c., geb. in 1697,
overl. in 1768, was d. zoon v. een decoratieschilder on heeft voornamelijk tafereelen uit
zijn vaderstad geleverd, waaronder die v. 't
Canale grande d. beroemdste zijn. In d. Louvregalerij ziet men er drie van: 't hertogelijk
paleis, 't Marcus-plain en d. kerk Madonna
della salute. Naar zijn teekeningen is uitgeg.
„Urbis Venetiarum prospectus celebriores"
(Ven. 1742), bevattende 58 platen, gegraveerd
door Ant. Vicentini. BERNARDO BELLOTTO C.,
neef on leerling v. ANT. c., werd in 1724 geb.
on stierf to Warschau in 1780. Hij heeft lang
to Dresden on to Londen gewoond on op beide
plaatsen veel geschilderd. Hij muntte voornamelijk uit in d. perspectief on d. schoonheid
der luchttinten, doch zijn schaduwpartijen zijn
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soms wat zwaar v. toon, waarschijnlijk ten
gevolge v. d. aanwending der Camera Obscura.
Hij heeft d. omstreken v. Dresden, KOnigstein,
Pirna on Warschau in plaat gebracht.
Canara beet een gewest a. d. kust v.
Malabar (d. westkust v. Voor-Indict) t. Z. v.
Goa. 't Is een kustland v. 40 geogr. mijl lang,
met 463 vk. geogr. mijl oppervl., bewoond
door een millioen menschen v. allerlei afstamming. In 't noorderdeel is Coomta, in 't zuiderdeel Mangatora d. voorn. stad. d. Grond
is welbebouwd on brengt suiker, rijst en
kokosnoten voort; d. oostelijke bergstreek is
met zwaar geboornte bewassen. — d. Canarataal heeft een eigen letterschrift; er bestaan
vele oude en nieuwe geschriften in die taal.
M. KERELL stelde daarvoor een spraakleer
semen (1826) en REEVE een woordenboek (1832).
Canarie-sec is een witte, zoete, aangename en krachtige wijn, die v. d. Canarische
eilanden komt. Men heeft er drie soorten
van: Malvasier, Canarie-sec en Palm-sec. Die
v. Teneriffe, ook eenvoudig Teneriffe-wijn genoemd, is d. beste. d. Gemiddelde jaarlijksche
oogst v. canarie-sec is 40 000 pijpen, ieder v.
440 L.
Canarina heet een plantengesl. uit d.
fam. der Klokjesbloemen (canpanulaceen), waarvan d. soorten op d. Canarische ail. thuis behooren, maar om d. sierlijke bloemen in d.
gematigde kas gekweekt worden. Doze zijn
knolgewassen, die in d. bloeitijd, welke in d.
winter valt, zonneschijn en veel water eischen,
maar daarna d. bladeren verliezen on droog
bewaard moeten worden tot September, wanneer d. knol wader begint uit to loopen. d.
Meest geliefde soort is C. campanula; deze
wordt in een mengsel v. blad- on tuinaarde
wel 2 M. hoog on draagt een overvloed v.
geelachtige bloemen, waardoor blauwe, purperen en bruins aderen loopen.
Canarische eilanden (d.) vormen een
groep v. 13 eilanden, t. W. v. Afrika tegenover kaap Bojador, in d. Atlantischen oceaan
tuss. 27 1/2 ° en 29';,. N.-B., 15 geogr. mijl v.
d. kust. Zeven er van zijn bewoond: Teneriffe,
Canaria, Fortaventura, Palma, Ferro, Gomera
en Lanzerota. d. Overige zijn weinig meer
dan rotsen. Bij d. Ouden waren zij bekend
onder d. naam v. „Gelukkige eilanden". Zij
behooren a. Spanje, echter niet als kolonie,
maar als provincie, zijn v. vulkanischen oorsprong, hebben een aangenaam klimaat on
leveren: granen, wijnen (zie 't art. Canariesec), orseille, soda, vruchten, suiker, bananen,
dadels, katoen on drakenbloed. Er leven
muilezels. kameelen on paarden. Zie over d.
Piek v. Teneriffe 't art. Teneriffe. d. Gezamenlijke eilanden hebben een oppervlakte v.
152 vk. geogr. mijl on er wonen 300 000 menschen. A. v. Humboldt on L. v. Buch hebben
een meesterlijke beschrijving v. deze ail. gegeven.
Canarium heet een plantengesl. uit d.
fam. der Amyrideen on omvat boomen met
stark riekende hars, die op Nieuw-Guinea, d.
Molukken, d. Soenda-ail., in Voor- on AchterIndie groeien. d. Meest bekende soort is C. cornmunis L. (C. zephyricum Willd), een schoone,
hooge boom, die vruchten voortbrengt, welke
6 a 7 kernen bevatten. Deze smaken naar
amandelen on worden rauw of geroost gegeten, maar verwekken bij overmatig gebruik
buikloop. Uit doze kernen wordt ook een
welsmakende olie geperst, 't bout is goad
voor scheepsbouw on d. hars. die onder d.
naam canariehars of hars v. Nieuw-Guinea in
d. handel komt, is bleekgeel on wordt tot
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fakkels gebruikt. Gelijke producten leveren
C. microcarpum, C. album en C. bengalense. d.
Stammen v. dit plantengesl. zijn veelal bewassen met orchide6n en vogellijm.
Canavalia DC. heet een plantengesl., dat
tot d. fam. der peuldragers behoort. d. Soorten
zijn heesters en slingerplanten uit Oost-Indict,
maar worden om d. groote nederhangende
wit met rood gevlekte bloemen in d. warme
kas gekweekt. d. Boonen worden onrijp in
Indict gegeten; rijp zijn zij rood en vergiftig.
d. In d. kassen voorkomende soorten zijn
C. gladiata en G. obtusifolia.
Cancale is een stad met 7000 inw. a. d.
baai v. denzelfden naam niet ver v. s. Malo
in 't Fr. depart. Isle-et-Vilaine, vermaard wegens d. oesters, die in d. baai in groote
menigte gevischt en bijna alle naar Parijs
verzonden worden. Niet alleen visschers v.
Cancale, maar ook v. Calvados en La Manche
en zelfs Engelschen plunderen d. baai, zoodat
't to verwonderen is, dat 't aantal oesters
niet merkbaar vermindert. In Mei 1779 vernielden d. Engelschen onder Wallace d. in d.
baai geankerde Fransche schepen.
Cancan heet een uit Parts herkomstige
contredans, die v. onvoegzame bewegingen
en onzedelijke gebaren vergezeld gaat. Overdrachtelijk wordt lichtvaardig en beuzelachtig
gepraat ook wel cancan genoemd.
Cancer is een Lat. woord, dat zoowel 't
dier en 't sterrebeeld d. kreeft beteekent als
d. ziekte, die wij kanker noemen; cancroma
heet d. kankerzweer; cancrinische verzen zijn
verzen, die v. rechts n. links en v. links n.
rechts gelezen kunnen worden.
Cancion heet een Spaansche dichtvorm,
uit 16 gewoonlijk trochaelsche regels bestaande. In d. eerste vier wordt een denkbeeld aangegeven, in d. acht volgende ontwikkeld en gewijzigd, in d. laatste vier opgelost. d. Eerste vier stemmen met d. laatste
vier in rijm overeen.
Cancionero (Spaans.) of cancioneiro
(Portug.) bet. een verzameling liederen v. een
of meer dichters, die in een besloten kring,
meer bepaald a. 't Portugeesche, Castilische
of Catalonische hof gebruikt werden. 't Beroemdste liederboek v. dozen aard is een
Gallicisch—Portugeesche verzameling v. ridderlijke minnezangen, die in d. 13e eeuw in
d. dichterkring a. 't Hof v. ALFONSO III en
DIN1Z ontstonden. Dit boek is uitgeg to Halle
door E. Monaci onder d. titel Canzionere
Portoghese della biblioteca Vaticana" (1876)
met een vervolg, getiteld „Ii Canzionere Portoghese Colocci-Braucuti" (1880). Een uitg. v.
Th. Braga to Lissabon in 1878 is getiteld
„Canzionero Portuguez da Vaticana". Een
liederboek, a. 't hof v. d. Portug. koningen
Joao II en Emanuel in gebruik en in 1516 to
Almeria gedrukt, is in 1850 to Stuttgart opnieuw uitgeg. 't „Canconer d'amor", a. 't hof
v. Ferdinand I v. Arragon ontstaan, is in
handschrift in d. universiteitsboekerij to Saragossa en in d. Nationale boekerij to Parijs.
't „Cancionera de Baena", 't oudste, dat a. 't
Castiliaansche hof gebruikt ward, is in 1851
to Madrid, in 1852 to Leipzig uitgeg. Een verzameling uit d. genoemde liederboeken, in 't
laatst der 150 eeuw bijeengebracht onder d.
titel „Cancionero general", is versch. malen
herdrukt.
Cancrin (GEORG-, graaf), gab. 8 Dec. 1774
to Hanau, was d. zoon v. FRANZ c., die een
grondig work over mijnontginning geschreven
had, getiteld „Grundzilge der Berg- u. Salzwerkkunde" (13 din, 1773—'91), en op uitnoo-
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diging v. keizerin Catharina II in Russ. dienst
was getreden, om 't ontginnen der zoutmijnen
in 't gouvern. Nowgorod to besturen. d. Zoon,
GEORG. C., trad in zijn jeugd in Duitschen
staatsdienst on schreef in 1796, vervoerd door
d. beginselen der Fransche revolutie, d. vrijheid
ademende roman „Dagobert", die zijn benijders in lateren tijd aanleiding gaf hem democratische begrippen to verwijten. Hij verwierf
later een betrekking a. 't Russ. ministerie v.
Binnenl. zaken en vestigde d. aandacht v.
keizer ALEXANDER I op zich door 't schrijven
v. een boek over d. verploging v. 't leger,
zoodat hij in 1811 tot adjudant v. d. proviandmeester-generaal, in 1812 tot intendant-generaal v. d. Wester-armee en in 1813 om d. uitstekende diensten, die hij bij d. vervolging v.
't Fransche Groote leger bewezen had, tot
intendant-generaal v. 't geheele leger met d.
rang v. luit-generaal benoemd word. In d.
onderhandelingen met Frankrijk bezorgde
CANCRIN a. Rusland een vergoeding v. oorlogskosten ten bedrage v. 7 1/2 millioen roebels.
In weerwil v. d. lasteringen en intriges der
Oud-Russ. partij ward hij tot lid v. d. Rijksraad
verheven. Hij schreef toen twee staathuishoudk. werken, die hem wereldberoemd hebben gemaakt: „Weltreichthum, Nationalreichthum u. Staatswirthschaft" (1821) en „Militarokonomie im Frieden u. im Kriege" (3 dln,
1823). Na daze blijken v. zijn oeconomisch
talent benoemde Alexander I hem in 1823
tot minister v. Financi6n en trots tegenwerking on geheime kuiperijen bleef hij 't vertrouwen v. Alexander I en v. diens opvolger Nikolaas I genieten, tot hij, oud en afgemat, in 1844 zijn ontslag vroeg en 22 Sept.
1845 to s. Petersburg overleed. Hij is in menig
opzicht Rusland tot zegen geweest, heeft 't
staatscrediet hersteld, d. financien op vasten
grondslag geregeld, nieuwe bronnen v. staatsinkomsten geopend, d. aanleg v. kanalen en
spoorwegen bevorderd. Nog in 't jaar voor
zijn dood schreef hij een belangrijke studio,
getiteld „Die Oekonomie der Gesellschaft".
Candaulus (in 't Grieksch MYRSILOS) was
d. laatste koning der Lydiers nit 't geslacht
der Heracliden. Hij leefde in d. 8e eeuw v.
Chr. on ward 't offer v. zijn dwaasheid, want
hij stelde zijn gunsteling Gyges in d. gelegenheid zijn gemalin in al hare schoonheid
to bewonderen, waarom d. verontwaardigde
koningin a. Gyges d. keus gaf zelf to sterven
of CANDAULUS to dooden en haar to huwen;
hij koos 't laatste en volgde CANDAULUS Op.

Zie Herod. I : 7; Justinus 1 : 7.
Candelabre bet. kaarsdragcr, gelijk ook
't woord kandelaar. d. Candelabre was een
standaard tot 't dragon v. kaarsen en word
weldra een voorwerp v. kunst, ward v. brons,
marmer of albast gemaakt en bestond uit een
breed uitloopend voetstuk, een schacht (kaulos)
en een bovenstuk (kalathos), dat soms uit
een schotel, soms uit smaakvol gebogen armen
bestond. In 't Britsch museum en in d. verzamelingen to Napels, Rome en Florence zijn
schoone en kostbare candelabres uit Etruria,
Tarente, Aegina en vooral uit Pompeji bewaard. Thans wordt d. antieke vorm der
candelabra veelal a. d. gaslantaarns gegeven.
Candia, of Creta, door d. Turken, in
wier bezit het is, Kiridi genoemd, is een ail.
in d. Middellandsche zee t. Z. v. Griekenland.
't Hoeft een lengte v. 35, een breedte v. 2 b,
7'/2 geogr. mijl en een oppervl. v. 188 vk.
geogr. mijl. Over d. geheele lengte v. 't eiland
loopt een bergketen, waartoe d. Ida behoort,
die vermaard is in d. Gr. mythologie. Doze
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bergketen is door drie bergpassen in vier
deelen gesplitst, 't westelijke is ruim 2400 M.
't oostelijke 1700 M. hoog. Er zijn geen rivieren, maar a. d. noordzijde vloeien beken door
lieflijke dalen, d. zuidzijde is dor. d. Zee
is rondom Candia zeer diep. d. N.-kust heeft
eenige havens; a. d. zuidkust, die wegens steilten en klippen bijna ongenaakbaar is, vindt
men veel spelonken. 't Klimaat is er zacht,
d. grond vruchtbaar. hoofdzakelijk in granen,
zuidvruchten, vooral olijven, tabak, wijn en.
katoen. Men bereidt er zijde, leder, brandewijn en geweven stollen. 't Aantal bew., dat
in d. bloeitijd ruim een millioen bedroeg, is
onder 't Turksche wanbeheer geslonken tot
275 000, meest Grieken en Turken. d. Hoofdstad beet mede Candia; deze stad heeft nog
d. oude vestingwerken der Venetianen, een
paleis v. d. Turkschen gouverneur. 14 moskeeen, een verzande haven, veel zeepfabrieken
en 12 000 inw. Verder liggen nog op d. N.-kust
_Retimo met 9000 inw. en Canea met 12 000
inw. Op d. Z.-kust is d. grootste plaats Hie=
rapetra met 2000 inw.
d. Bevolking schijnt oorspronkelijk een
Egyptische kolonie to zijn geweest, die beschaafd was en onder een goede wetgeving
leefde. Creta is 't tooneel v. vele verhalen
der Grieksche mythologic. Er waren volgens
d. Grieksche schrijvers honderd welvarende
steden, die bloeiden door zeevaart, handel en
nijverheid. d. Apostel Paulus predikte er 't
Christendom. In d. 9e eeuw werd 't door d.
Saracenen a. d. Byzantijnsche keizers ontnomen, doch in 962 door d. Grieken onder Nicephorus Phocas her wonnen. Toen Konstantinopel in 1204 in handen der Latijnen viel,
werd Candia a. d. Venetianen toegewezen. In
1645 en '49 beproefden d. Turken te vergeefs
't eiland te veroveren; maar sedert 1659 hernieuwden d. Turken hunne aanvallen en na
tien jaar ongehoorde krachtsinspanning gelukte 't hun, d. hoofdstad Candia tot overgave te dwingen (27 Sept. 1669). Deze belegering, d. merkwaardigste der 17e eeuw, werd
door d. grootste vestingbouwkundigen bijgewoond en was een kweekschool voor d.
krijgskunst. Bij d. erkenning v. d. onaf hankelijkheid der Grieken viel Candia ten deel
a. d. onderkoning v. Egypte, die 't schandelijk deed uitzuigen, na d. verdrijving der
Egyptenaren uit Syri8 keerde 't onder 't gebled der Porte terug. Een geweldige opstand,
door Griekenland ondersteund, woedde v.
1866 t. '69 on bracht d. geheele Europeesche
diplomatie in beweging, maar eindigde met
d. vernieuwde onderwerping a. d. Turken.
Zie over 't oude Creta Hock „Kreta, ein Versuch zur Aufhelling der Mythologie und
Geschichte, der Religion und Verfassung dieser Insel" (3 din, Gottingen, 1823—'29) en over
tegenw. Candia Pashley „Travels in Candia"
din, 1837) en Chtirmuzis „Keltota" (Athene,
1842).
Candidaat noemden d. Romeinen d. persoon, die quaestor, aedilis, praetor of consul
verlangde to worden en die ten teeken daarvan op 't Forum geheel zonder onderkleed
(tunica) alleen in een witte (candida) toga
verscheen. Gewoonlijk duurde dit twee jaar,
waarop d. ambitus volgde, d. i. 't rondgaan
om zich stemmen der stemgerechtigde burgers to verschaffen. Wie gekozen werd, heette
designatus en beflankte wel terstond d. stemgerechtigden voor 't in hem gestelde vertrouwen, doch aanvaardde zijn betrekking eerst
in 't volgende jaar. In d. eerste Christentijden
werden d. nieuwgedoopten candidaten ge-
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noemd en tegenwoordig dragen a. d. hoogescholen d. studeerenden d. naam v. candidaat,
die in een yak v. wetenschap 't examen, voorafgaande a. 't doctoraal ex., hebben afgelegd.
Candidaten in d. theologie, die tot d. evangeliebediening zijn toegelaten, heeten candidates tot d. H. dienst.
Candolie (AUGUSTE PYRAME DE), een der
beroemdste plantkundigen, werd 4 Febr. 1778
to Geneve geb., kort na d. dood v. Linnaeus. d. Omwenteling noodzaakte in 1792
zijn ouders met hem to vluchten naar een
hun toebehoorend landgoed bij 't meer v.
Neufchatel. Hier zette hij zijn studien voort
on nam hij d. gelegenheid waar, zich practisch in d. plantkunde to oefenen. In 1796
bezocht hij Parijs, waar hij door tusschenkomst v. Dolomieu kennis maakte met Vauquelin, Fourcroy, Portal, Cuvier, Desfontaines
en Lamarck, wier lessen hij ijverig bijwoonde.
Te Geneve teruggekeerd, kwam hij daar in
nauwere betrekking tot Senebier en De Saussure. Vooral d. raadgevingen v. De Saussure,
d. physica niet to verwaarloozen, hadden
invloed op zijne onderzoekingen in d. plantkunde en vestigden zijn aandacht op 't physische en physiologische deel zijner wetenschap, zooals bijv. blijkt uit zijn waarnemingen aangaande d. kieming der Peulgewassen,
d. groei v. 't Vogellijm ( Viscum), d. omloop
der vochten bij d. Korstmossen en zijn „Essai
sur les proprietes medicales des plantes"
(Par. 1804). d. Voortdurende staatk. beroeringen, waardoor Geneve gedurende d. Fransche
revolutie geschokt werd, brachten DE CANDOLLE
er in 1798 toe, deze stad to verlaten. Hij vestigde zich to Parijs en d. Jardin des Plantes
werd zijn bijna dagelijksch verblijf. Desfontaines. toen directeur v. dien Kruidtuin, droeg
hem d. vervaardiging op v. d. tekst voor
Redoute's „Plantes grasses", 'tgeen DE CANDOLLE met d. besten uitslag volbracht. Door
dezen arbeid, die v. 1799 t. 1803 duurde en d.
aandacht v. vele geleerden trok, zag hij zich
d. toegang tot alle herbaria geopend en zijn
naam als plantkundige gevestigd, waartoe
eenige monographieen nog bijdroegen.
Thans werd hij door Lamarck aangezocht
een derde uitgave der „Fiore francaise" to
leveren. Dezen arbeid voltooide hij in 1805
en deze uitgave overtreft d. beide vorige
verre. In 1808 werd DE CANDOLLE naar d. hoogeschool to Montpellier geroepen om Broussonnet op to volgen. Hij gaf a. dit aanzoek
gehoor, onder beding, dat hij jaarlijks eenige
maanden d. wetensch. reizen voort mocht
zetten, waartoe hij zich bij 't Fransche Gouvernement verbonden had. her stichtte hij
door zijn boeiend en grondig onderwijs, door
zijn uitbreiding v. d. plantentuin en door d.
uitg. zijner „ThOorie Olementaire de la Botanique" (1813) groot nut. Na d. val v. Napoleon.
en 't herstel der Zwitsersche onafhankelijkheid werd hij weder to Geneve beroepen en
in 1816 aanvaardde hij er 't hoogleeraarsambt.
Hij legde er insgelijks een hortus botanicus
aan en trek er door zijn oorspronkelijk en
leerrijk onderricht hoorders uit alle oorden
der wereld. Negentien jaar ging hij op doze
wijze voort, tot hij in 1835 door zijn wankelende gezondheid genoodzaakt was zijn post
neer to leggen en voortaan alleen d. pen to
hanteeren. Hij had reeds sinds lang een reuzenwerk ondernomen, d. samenstelling v. een
„Systema naturale Regni vegetabilis", waarin
hij zich voorgenomen had, alle bekende planten to beschrijven, na d. typen v. iedere soort
en v. ieder geslacht in d. herbaria der be30
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roemdste plantenkenners, die zich op 't beschrijvende deel der wetenschap hadden toegelegd, te hebben onderzocht. Na een eerste
deel v. dit omvangrijk werk in 1818 en een
tweede in 1820 te hebben uitgeg., zag DE
CANDOLLE d. onmogelijkheid in der volvoering v. zijn plan. Immers gedurende zijn
arbeid klom 't aantal planten, dat voldoende
bekend was, v. 25 000 soorten tot 50 000 en 't
bleef nog steeds aangroeien. Hij liet daarom
dezen arbeid varen en schreef in plaats daarvan een „Prodromus systematis naturalis
regni vegetabilis", waarvan sedert 1824 tot a.
zijn dood 7 din verschenen en welk werk
door zijn zoon en opvolger ALPHONSE DE C.
werd voortgezet. Onderwijl zagen nog v. DE
CANDOLLE 't licht „Organographie vOgOtale"
(1827) en „Physiologie vOgOtale" (1832). Hij
overl. 9 Sept. 1841.
Zijn verdiensten jegens d. plantkunde waren zeer groot; door zijn onderwtjs en door
zijn talrijke werken, waarin doorgaans een
boeiende Stijl d. aandacht trekt, droeg hij
veel tot hare waardeering en uitbreiding bij.
Zijn natuurlijk systeem v. indeeling der planten, waardoor zijn heldere blik onze bewondering wekt in d. vormleer der gewassen en
hun verwantschap onderling, zal immer een
gedenkzuil voor hem blijven. Behalve d.
„Theorie elOmentaire"; „Organographie" en
„Physiologie vegetale"; „Fiore Francaise" en.
„Prodromus" schreef DE CANDOLLE ruim honderd „MOmoires" en negen verhandelingen
over bijzondere onderwerpen. In 1854 werd
zijn borstbeeld in d. plantentuin te GenOve
geplaatst.
Candy is een stad in 't midden v. 't eiland
Ceylon, d. oude residentie der inlandsche
vorsten en een v. d. heiligste steden der
Boeddhisten. Zij ligt a. d. Mahavali-Gaaga,
500 M. boven d. zee in een schoone, heuvelachtige streek, is door een weg v. ruim 100
KM. met d. havenstad Colombo verbonden,
heeft een keizerlijk paleis en versch. tempels.
d. Hoftempel is d. vermaardste v. alle pagoden op 't eiland; daar wordt een tand v.
Boeddha bewaard, welke reliquie, in gouden
en zilveren doozen bewaard, op een zilveren
tafel staat on v. tijd t. tijd in prachtigen
optocht, door een olifant gedragen, wordt
rondgevoerd. d. Eerbied der Singaleezen voor
dit palladium des eilands is zoo groot, dat
een opstand in 1817 terstond was gedempt,
toen d. Engelschen zich v. d. hoftempel on
alzoo v. d. Boeddha-tand hadden meester gemaakt. d. Bevolking v. Candy bedraagt thans
20 000 personen.
Canea is eon stad met 12 000 inw. op d.
N.-kust v. 't oil. Candia. 't Ligt op d. plaats
v. 't oude Cydonia, heeft een citadel, een
goede haven, dokken en tuighuizen. Ten oosten
der stad zijn in 1864 d. bouwvallen v. 't oude
Aptera opgedolven.
Canefas of Kanefas is een grof weefsel,
dat tot grondslag v. kamer- en meubelbekleeding gebruikt wordt, on ook een zwarte glimmonde katoenen stof, die tot voering dient.
Canella heat een plantengesl. in tropisch
Amerika, waarvan d. meest bekende soort,
C. alba, d. witte kaneelbast levert.
Canete (MANUEL), geb. 6 Aug. 1822 to
Sevilla, studeerde to Cadix, trad in d. staatsdienst en werd kamerheer a. 't Spaansche
hof. Hij schreef drama's en lierdichten, die
door oorspronkelijkheid, kracht en schoonen
vorm uitmuntten. Dit blijkt uit zijn drama's
,Un rebato in Granada" on „El duque de
Alba" en uit zijn „Farsas y eglogas de L. Fer-
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Canga, - Arguelles (Jodi;), geb. in 1770 in
Asturie, werd sedert 1812 door Valencia naar
d. Cortes afgevaardigd en blonk daar uit door
d. helderheid zijner inzichten, d. kracht v. zijn
betoogen en zijn ijver voor d. constitutioneele
vrijheid. Ferdinand VII verbande hem daarom
naar een afgelegen oord, maar in 1820 bij 't
herstel der constitutie werd hij minister v.
Financi8n en toen legde hij a. d. Cortes een
lijst over, waaruit bleak, dat d. kerkelijke
bezittingen die v. d. staat in Spanje ver overtroffen. Hij legde daarbij over een „19Iemoria
sobre el credito publico", die bewees, dat d.
Spaansche staatsuitgaven dubbel zoo groot
waren als d. inkomsten. Tot herstel v.'t evenwicht stelde hij voor een verhooging der
directe belastingen, 't naasten v. 'h der kerkelijke en kloostergoederen, verkoop v. d.
kleine bezittingen op d. Afrikaansche kust
en een aanmerkelijke vermindering v. 't aantal
hooge ambtenaren. Daze voorstellen vonden
hevigen tegenstand; 's Konings dubbelzinnige
houding noopte 't ministerie tot 't nemen v.
ontslag en, toen d. Franschen in 1823 't absolutisms herstelden, vluchtte CANGA naar Engeland. Hij schreef daar „Elemental de la
ciencia de hacienda" (1825) en „Diccionario
de hacienda" (5 dln, 1818), keerde in 1830 n.
Spanje terug, waar hij wader lid der Volksvertegenwoordiging werd, en overl. in 1843.
Canicatti is een stad met 21 000 inw. in
't Z.-W. v. 't ail. Sicilia, .nabij Girgenti, in
een vruchtbare omgeving, waar graan, olijven,
druiven en vijgen worden gekweekt.
Canicula is 't sterrenbeeld d. kleine Hond
(Zie 't art. Canis).
Canina (Linai), een uitmuntend Ital. oudheidkenner, was hoogl. in d. bouwkunde a. d.
academie to Turijn, toen hij zijn groot work
over d. bouwkunst der ouden in 't licht gar
onder d. titel „L'architettura antica descritta
e dimonstrata coi monumenti" (9 dln tekst en
3 dln pin, Rome 1844). Sedert vertoefde hij
meestal to Rome on ontwikkelde hij d. plaatsbeschrijving v. 't oude Rome in „Indicazione
topografica di Roma antica" (Rom. 3e dr. 1841) ,
en„Espoiztrcagfdelo
Romano" (Rom. 2e dr. 1845). d. Juistheid der
opgaven in daze werken is door latere opgravingen bevestigd. In 1839 volgde hij BIONDI
op als bestuurder der opgravingen to Tusculum. Zijn „Descrizione dell' antico Tuscule
(Rom. 1841) is een heerlijk prachtwerk met
doorwrochten inhoud. Vervolgens schreef hij
„Sull' architettura piu propria dei templi
Christiani", eon work met 145 fol. platen (Rom.
1843, herdr. 1846), naar aanleiding van een plan
om d. cathedraal to Turijn door een andere tovervangen (ofschoon meer uit een architectonisch dan een historisch oogpunt geschre
yen, behelst dit zeer belangrijke opmerkingen
over de geschiedenis der Christelijke bouwkunde); „L'antica citta di Yogi" (Rom. 1844,
met 44 pin) en „Sull' Etruria maritima" (Rom.
1847, met 80 pin).
Caninefaten waren Germanen, bij Tacitus
(Hist. IV : 15) vermeld. Zij schijnen met d. Batavieren afkomst, taal en zeden gemeen gehad
to hebben. Zij woonden vermoedelijk in Kennemerland en t. Z. daarvan tot a. d. Maasmond. Zij verzetten zich reeds tegen Caligula
en hun opperhoofd BRINIO stelde zich a. 't
hoofd v. d. opstand, die in 't jaar 70 n. C. door
cL. CIVILIS uitgelokt was.
Canini (MARC ANTONIO), geb. in 1822 to
Venetia, studeerde in d. rechten te Padua,
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maar nam ijverig deel a. d. pogingen om
Italie v. d. Oostenr. heerschappij to bevrijden,
zoodat hij na d. slag bij Novara Italie moest
verlaten. Hij bereisde toen 't Balkan-schiereil.,
was dagblad-correspondent, schreef .staatk.
vlugschriften en mengde zich ook in d.
Roemeensche aangelegenheden, zoodat hij in
1859 uit Boekharest gebannen werd. In Italie
teruggekeerd, voegde hij zich bij d. radicale
partij. Hij streed onder Garibaldi in 1866 en
in Frankrijk in 1870. Te midden v. dit veel
bewogen leven schreef hij voortreffelijk proza
en schoone poezie. In 1847 had hij in zijn
book „Pio IX e l'Italie" d. hoop uitgedrukt,
dat d. Paus zich a. 't hoofd der beweging
tot bevrijding v. Italie zou stollen; in Griekenland schreef hij „Vingt ans d'exil", in
1865 „Etimologico de vocaboli italiani derivati dal Greco" en na zijn terugkeer uit Frankrijk d. dichtwerken: „Giorgio e Leila" (1872);
„Sonnetti" (1873) on „Odi Saffiche" (1879).
Canino (CHARL. LUCIEN JUL. LAUR. BONAPARTE, vorst v.), was d. oudste zoon v. Napoleons brooder Lucien Bonaparte on 24 Mei
1803 to Parijs geb. Hij studeerde a. versch.
universiteiten en vestigde zich in N.-Amerika,
waar hij zich op d. dierkunde toelegde en
een vervolg in 3 dln schreef op Wilsons
„American ornithology" (1825). Daarna ging
hij to Rome wonen, waar hij zijn „Iconografia
della Fauna italica" (3 foliodln, 1833—'41) en
eenige zoologische verhandelingen en naamlijsten uitgaf en congressen bijeenriep, maar
zich ook met staatkunde bemoeide, want, toen
in 1847 d. revolutie uitbrak, stelde hij zich a.
't hoofd der radicalen, die d. republiek wilden,
en werd hij voorzitter v. d. Constitueerende
vergadering. Fransche troepen kwamen echter
't Pauselijk gezag binnen Rome herstellen
en d. Vorst v. CANINO werd op zijn vlueht
door Frankrijk naar Havre geleid, opdat hij
zich n. Engeland kon inschepen. Eerst in
1850 werd 't hem vergund zich in Frankrijk
to vestigen. Hij deed toen to Leiden verschijnen zijn „Conspectus systematum masto
zoologiae" en , Conspectus generum avium",
was v. 1854 t. '57 directeur v. d. Plantentuin
to Parijs en overl. er 29 Juli 1857. Een work
over d. vogels v. Frankrijk, dat hij met MOUNIER bearbeidde, was toen nog niet voltooid.
Canis is 't sterrenbeeld d. Hond; C. major,
d. groote, Canicula of C. minor d. kleine Hond.
d. Groot° Hond staat tusschen 92° on 109°
rechte klimming on tusschen 9° en 32° zuider
declinatie on d. kleine Hond tusschen 105° on
118° rechte kl. en tusschen 2° en 12° noorder
decl. Beide bevinden zich dicht bij 't sterrenbeeld Orion; 't eerste is to kennen a. Sirius,
verreweg d. helderste vaste star a. 't bij ons
zichtbare deel v. 't firmament; 't laatste a.
Procyon, insgelijks een heldere star v. d. eerste
grootte.
Canisius (JAcoBus), heette eigenl. JAKOB
DE HONDT, was to Nijmegen geb., genoot 't
vertrouwen v. hertog Karel v. Lotharingen,
die hem 't onderwijs zijner kinderen on versch.
zendingen opdroeg. Hij werd later burgemeester zijner vaderstad, ijverde met kracht tegen
Karel v. Gelder on vOOr keizer Karel V, stond
bij dezen hoog in aanzien on overl. in 1553.
Canisius (PETRUS), geb. 8 Mei 1821 to
Nijmegen, een zoon v. d. voorg., studeerde a.
versch. Duitsche hoogescholen en trad in 1543
in d. pas gestichte orde der Jezuieten. Toen
d. aartsbisschop v. Keulen, Herman v. d.
Weyden, d. Hervormde leer aannam, werd
CANISIUS naar Karel V afgevaardigd, bij wien
hij bewerkte, dat d. Aartsbisschop afgezet
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werd. Op uitnoodiging V. LOYOLA reisde CANIsrus in 1548 n. Rome on sedert dien tijd werd
hij aanhoudend uitgezonden, 'tzij om a. hoogescholen d. godgeleerdheid on kerkgeschiedenis to onderwijzen, 'tzij naar d. a. d. R.-Kath.
kerk getrouw gebleven Duitsche vorsten om
dezen to schragen, 'tzij om op d. Rijksdagen
d. Pauselijken legaat ter zijde to staan. Zoo
leeraarde hij to Messina, Ingolstadt en Innswoonde hij d. rijksdagen bij to Regensburg on predikte hij versch. jaren to Augsburg
en zijn laatste zes levensjaren to Freiburg
in Zwitserland. Hij overl. 21 Dec. 1597. Paus
Pius IV had hem met d. waardigheid v. nuntius bekleed, Loyola hem tot provinciaal v.
Duitschland, Oostenrijk on Bohemen benoemd.
Hij was welsprekend, met vurigen ijver bezield en volleerd in kerkhistorip en theologie.
Van zijn talrijke on dikwijls uitgeg. geschriften
is 't moest bekend „Summa doctrinae Christianae" (le dr. 1554), in 't Nederl. vertaald
onder d. titel „Roomsch Katholieke Catechismus". — Ook zijn neef HENRICUS C., geb. 24 Mei
1531 to Nijmegen, hoogl. in 't kerkelijk recht
to Ingolstadt. heeft een aantal Lat. werken
geschreven, waarvan 't voorn. is „Antiquae
lectiones, sive antiqua monumenta ad historiam mediae aetatis" (6 dln, 1601—'17), waarvan in 1720 een nieuwe uitg. is bezorgd door
JAC. BASNAGE onder d. titel „Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum".
Canitz (FRIEDR. RUD. LUDW. v.), geb. 27
Nov. 1654 to Berlijn, studeerde to Leiden en
to Leipzig in d. rechten, bereisde Italie, Frankrijk, Engeland on Nederland on trad daarna
in Pruis. staatsdienst. Hij klom daarin op
tot staatsraad on d. Keizer verhief hem tot
rijksgraat Met doze waardigheden was hij
gezant to 's Gravenhage gedurende d. oorlog
met Frankrijk, die in 1697 met d. vrede to
Rijswijk eindigde. CANITZ moest wegens ziekte
zijn post verlaten on stierf to Berlijn 16 Aug.
1699. Hij was dichter on zijn verzen zijn na
zijn dood door J. Lange verzameld uitgeg.,
maar doze hebben goon hooge waarde.
Canitz and Dallwitz (KARL v.), geb. in
1787, studeerde to Marburg, trad in 1806 in
Pruis. krijgsdienst, maar werd door d. voor
Pruisen rampspoedige gebeurtenissen v. 1806
en '07 in zijn militaire loopbaan belemmerd.
Hij kon zijn kracht pas ontwikkelen in d. bevrijdingsoorlog, toen hij in 1813 bij 't Russ.
leger onder generaal TETTENBORN v. Berlijn
n. Hamburg toog en gansch N.-Duitschland
tegen Napoleon in d. wapenen bracht. Hij
woonde d. groote krijgsgebeurtenissen bij tot
d. Tweeden vrede to Parijs. Hij was opgeklommen tot majoor, werd adjudant v. prins
WILHELM (die in 1870 keizer werd) en leeraar
in d. krijgsgeschiedenis a. d. milit. school to
Berlijn. In 1828 werd hij als gezant naar Konstantinopel, in 1831 als Pruis. vertegenwoordiger bij 't Russ. leger, dat onder DIEBITSCH
tegen d. Polen streed, en in 1833 naar Weenen
afgevaardigd. Hij had inmiddels d. rang v.
generaal verworven en werd in 1846 minister
v. Buitenl. zaken in 't kabinet BODELSCHWING.
d. Gebeurtenissen v. 1848 dwongen dit ministerie tot aftreden. Nog eenmaal ging hij als
gezant n. Weenen, maar hij overl. 25 Apr. 1850.
Hij was d. schrijver v. 't work „Nachrichten
u. Betrachtungen fiber die Thaten u. Schicksale
der Reiterei in der neuern Zeit" (2 dln, 1823).
Canna is een plantengesl. uit d. fam. der
Marantaceen, welks soorten tot d. prachtigste
bolgewassen onder d. denzaadlobbige planten
behooren. Zij zijn afkomstig uit 't warme
deel v. Amerika, worden bij ons in potten
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gekweekt en 's winters tegen vorst beveiligd.
Zij eischen goed bemeste aarde en in d. bloeitijd veel water. d. Schoonste soorten zijn:
C. indica, met roode bloemeh ; C. discolor, met
scharlakenroode bloemen en groote bladeren
met roodbruine randen; C. iridiflora, met karmijnroode bloemen, die d. vorm v. een trompet hebben; a limbata, a nepaleus en a speciosa, wier bloemen alle schitterende nuances
v. rood vertoonen.
Cannabich (JOH. GE1NTHER FRIED. V.), geb.
21 Apr. 1777 te Sondershausen, studeerde te
Jena in d. godgeleerdheid, vervulde tot 1848
op versch. standplaatsen 't ambt v. predikant en keerde daarna als emeritus naar zijn
geboorteplaats terug, waar hij 2 Mrt 1859 overl.
Hij was d. schrijver v. hooggeschatte en alom
verbreide werken over d. aardrijkskunde, o. a.
v. „Lehrbuch der Geographie" en „Kleine
Schulgeographie", die 20 drukken en veel
vertalingen beleefd hebben; „Statistisch-geographische Beschreibung des KOnigreichs
Preussen" (6 dln, 1826) en „Hillfsbuch beim
Unterricht in der Geographie" (3 dln, 1833).
Cannabine en cannabinon wordt bereid uit d. hays v. Cannabis indica en wordt
als een zacht werkend slaapmiddel in giften
v. 1/4 a 112 gram gebruikt.
Cannae, een niet meer bestaande stad in
Apulie bij d. mond der Ofanto, is in d. Rom.
geschiedenis vermaard door d. nederlaag, die
d. consuls Paulus Aemilius en Terentius Varro
er, 216 j. v. Chr., toegebracht wend door Hannibal, waarbij d. Romeinen volgens Livius
(XXII, 44) 45 000 man a. dooden en 20 000
gevangenen verloren. P. Aemilius sneuvelde;
Varro viuchtte en er was geen Romeinsch
leger meer, dat Hannibal d. tocht n. Rome kon
beletten.
Cannaert (JOZEF BERN.), geb. 15 Febr. 1768
te Gent, klom in rechterlijke betrekking op
tot raadsheer in 't hooggerechtshof te Brussel
en overl. in zijn geboortestad 17 Nov. 1848.
Reeds in 1791 behoorde hij onder d. medeworkers v. „Die excellente print-cronike van
Vlaenderen" en vervolgens schreef hij bijdragen in almanakken en taalk. verhandelingen.
In 1835 verscheen v. hem „Bijdragen tot d.
kennis v. 't oude strafrecht in Vlaanderen"
en in 1844 „Verslag v. d. procureur-fiscaal in
1664 in d. raad v. Vlaanderen gedaan over
een vrouw, wegens toovertj verbrand".
Cannegieter (HENDRIK), geb. to Steinfurt,
24 Febr. 1691, overl. 21 Aug. 1770, word na 't
volbrengen zijner studien a. d. Leidsche hoogeschool in 1714 connector en zes jaar later
rector der Lat. scholen to Arn:,em. In 1734
wend hij to Harderwijk tot doctor in d. rechten
bevorderd en vervolgens door d. Staten v.
Gelderland tot historie-schrijver v. dat gewest
benoemd. Hij was vermogend, bemoeide zich
weinig met openbare aangelegenheden en gaf
zich geheel over a. d. studio en letterarbeid.
Hij gaf in 't licht: „Dissert. de Brittenburgo
prope Catvicum" (1734); „De gemma Bentinckiana, item de Iside ad Turnacum inventa,
nec non de Dea Burorina" (1754); „Brief over
Nederlandsche oudheden" (zonder zijn naam,
1757); „De mutata Romanorum nominum sub
principibus ratione" (1758). Bovendien liet hij
nog onuitgeg. werken na, onder welke een
„Verklaring der Domburgsche oudheden",
waarvan L. J. F. Janssen gebruik heeft
kunnen maken voor zijn „Beschrijving der
Romeinsche beelden en gedenksteenen in
Zeeland".
Cannegieter (HERMAN), Z0011 v. d. voorg.,
geb. to Arnhem in 1723, overl. in 1804 to Fra-
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neker, waar hij sedert 1750 't professoraat in
d. rechtsgeleerdheid bekleedde, schreef als student over d. wet v. Numa „de ara Junonis,
pellici non tangenda" (1743) en ter verkrijging
v. d. doctoralen graad d. dissertatie „de difficilionibus quibusdam juris capitibus" (1744).
Als hoogl. schreef hij twee werken, die hem
doen kennen als een der voorn. rechtsgeleerden v. zijn tijd: „Observationes ad collationem legum Mosalcarum et Romanarum"
(1760, emend. 1765) en „Observationes juris
Romani" (1768, emend. 1772).
Cannegieter (TJEERD), geb. 28 Febr. 1846
to Schingen in Friesland, studeerde te Groningen in d. theologie, verwierf als student
reeds 't eermetaai voor bekroonde prijsvragen
en werd na op versch. standplaatsen 't predikambt vervuld to hebben in 1878 kerkelijk
hoogl. to Utrecht, welke betrekking hij aanvaardde met een rode over „Kerk, Kerkleer
en Kerkrecht". Hij schreef o. a. „d. Nuttigheidsleer v. Stuart Mill en prof. Van der Wijck"
(1876); „Zedekunde" (1878); „'t Uitgangspunt
en d. leidende gedachte der dogmatische wetenschap" (1880); „'t Persoonlijk karakter v.
d. godsdienst on 't ultramontanisme" (1882)
en „Zult gij wel evangeliedienaar worden?"
(1883).
Cannelures zijn loodrechte uithollingen
in kolommen en pilasters, die in d. Korinthische en Ionische meer in gebruik zijn dan
in d. overige orden. In Dorische zuilen zijn
20 cannelures naast elk. zonder tusschenruimten, in Ionische en Korinthische zijn er moor
en doze zijn door tusschenruimten (striae) gescheiden. Bij platte pilasters, die slechts voor
een deel schijnen uit d. muur to komen, bepaalt men 't aantal cannelures doorgaans op
vijf of zeven.
Canneman (ELIAs), geb. 25 Jan. 1777 to
Amsterdam, was opgeleid tot 't notaris-ambt,
maar werd in 1798 in d. staatsdienst der
Bataafsche republiek opgenomen door d.
agent v. Financial GOGEL. In 1805 werd hij
secretaris-generaal bij dat departement on bij
afwezigheid v. GOGEL ging in die moeilijke
tijden 't gansche beleid der Financial v. hem
uit. Hij behoorde tot d. moedige mannen, die
d. Omwenteling v. 1813 voorbereidden. d. Proclamatie v. 't Voorloopig bewind to 's Gravenhage „'t Oogenblik is gekomen, waarop
wij ons nationaal bestaan hernemen" was
door hem gesteld. Hij trad op als commissaris-generaal v. Financien, werkte mode a. 't
uitwerken v. Hogendorps ontwerp eener
Grondwet voor 't Koninkrijk der Nederlanden,
en, toen Willem I als souvereine vorst d.
teugels v. 't bewind in handen had genomen,
vervormde CANNEMAN in drie woken 't Fransche belastingstelsel in een Nederlandsch.
Zijn constitutioneele beginselen strookten
echter niet met d. inzichten en bedoelingen
v. koning Willem I, die liefst door eigen
oogen zag en met eigen hand bestuurde. Hij
werd reeds in 1814 v. zijn ambt ontheven en
tot lid v. d. Raad v. State benoemd. d. Koning achtte zijn bekwaamheid hoog en droeg
hem d. moeilijke liquidatie met Frankrijk en
met Oostenrijk op, doch hij vroeg in 1819 zijn
ontslag, waarna hij als lid v. d. gemeenteraad
to 's Gravenhage overigens ambteloos leefde.
Toen na d. Tiendaagschen veldtocht en d.
verdediging v. d. citadel to Antwerpen 't
Noord-Nederl. yolk zich met geestdrift nader
bij d. Koning aansloot, achtte CANNEMAN 't
oogenblik gekomen, om dezen band door een
vrijzinniger grondwet hechter to maken. Willem I, hiervan kennis gekregen hebbende,
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noodigde hem uit tot een mondc.qing onderhoud, waarvan d. uitslag was, dat a. CANNEMAN, PIEPERS en VAN ROIJEN 't vervaardigen
v. een ontwerp-grondwet in dien geest werd
opgedragen. 't Stuk werd gesteld, veel v.
'tgeen in 1848 tot stand kwam, was daarin
vervat en 't werd met een memorie v. toelichting bij d. Koning ingediend, maar 't is
niet in behandeling gekomen. CANNEMAN
overl. 6 Oct. 1861 op zijn landgoed Hartestein
bij Oosterbeek.
Cannes is een schoone zeestad met 15 000
inw. in 't Frans. depart. des Alpes marines,
met een kleine haven a. d. Middell. zee, 36
K.M. t. W. v. Nizza. Wegens 't zacht klimaat
vertoeven hier 's winters gemiddeld 5000
vreemdelingen. Er zijn zeebaden, een groot
casino, vuurtoren, prachtige vergezichten op
d. Middell. zee v. een ouden abdytoren en d.
Pont de Riou, en in d. nabijheid d. Lerinische
eil., waarvan 't eil. s. Marguerite merkwaardig
is, omdat daar in d. staatsgevangenis onder
Lodewijk XIV d. Man met 't ijzeren masker
en in 1874 maarschalk Bazaine (die er ontsnapte) gevangen waren. Op 1 Mrt 1815 kwam
Napoleon v. 't eil. Elba to Cannes landen.
Cannettes noemt men in d. wapenkunde
vogels, die op dezelfde wijs worden voorgesteld als d. Merlettes (Zie Merlettes), met dit
onderscheid, dat de Cannettes bek en pooten
hebben.
Canning (GEORGE) werd to Londen geb. op
11 Apr. 1770. Zijn eerste wetensch. opleiding
genoot hij to Eton, waar hij zich op de classieke studi6n toelegde en zich op jeugdigen
leeftijd deed kennen door eenige gedichten en
zijn medewerking a. 't tijdschrift The microcosm". In 1787 ging hij n. d. universiteit to
Oxford, waar hij met lord Liverpool een
vriendschap sloot, die later v. grooten invloed
was op zijn staatk. loopbaan. Hij betrad deze
al spoedig na het voleindigen zijner studiOn
en nam in 1793 voor Newport zitting in 't
Lagerhuis. Daar deed hij in 1794 zijn schitterend redenaarstalent 't eerst kennen bij de
beraadslagingen over een traktaat met Sardinia. Men merkte teen reeds zekere tentoonspreiding v. geleerdheid bij hem op, en 't stekelige v. zijn vernuft, niet altijd genoegzaam
betoomd, berokkende hem vijanden. BURKE en
PITT, die hem onderscheidden, bewerkten, dat
hij in 1796 secretaris werd bij 't ministerie v.
Buitenl. zaken. In 1797 ontwierp hij met LIVERPOOL, ELLIS en FRERE 't plan tot 't tijdschrift
The anti-Jacobin", waarin zijn pen d. staatk.
zienswijze, die hij voorstond, schitterend verdedigde. Toen PITT, ten einde d. vrede to
Amiens mogelijk to maken , in 1802 zijn ontslag vroeg, trad ook CANNING af; maar hij
bekwam opnieuw een portefeuille, teen Pitt
na 't hervatten v. d. oorlog in 1803 't staatstooneel weder betrad. Na 't overlijden v. Pitt
in 1806 kwam FOX a. 't hoofd v. 't ministerie
en toen behoorde CANNING tot d. oppositie,
tot hij in 1807 bij 't aftreden v. FOX in 't
ministerie PERCIVAL d. portefeuille v. Buitenl.
zaken bekwam. Under dit ministerie geschiedde
't Engeland onteerende bombardement v. Kopenhagen in 1807, werd 't verbond gesloten
met d. Spaansche junta, die in naam v.
Ferdinand VII regeerde, en had in 1809 d.
landing op Walcheren plaats, die, door zijn
ambtgenoot CASTLEREAGH afgekeurd, aanleiding gaf tot een tweegevecht tuss. d. beide
staatslieden en dientengevolge tot beider aftreding uit 't ministerie. Door Liverpool in
1812 naar 't Parlement afgevaardigd, ijverde
hij zeer voor d. eerst later tot stand gekomen
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emancipatie der R. Katholieken. Na eenigen
tijd gezant in Portugal to zijn geweest, trad
hij in 1817 weder op als minister voor d.
Indische zaken. Wijl d. denkwijze v. 't Kabinet
ten aanzien v. koningin Carolina en v. d.
rechten der R. Katholieken met met d. zijne
strookte, ging hij in Zwitserland d. betrekking
v. buitengew. gezant bij 't Bondgenootschap
vervullen. In 1822, na d. zelfmoord v. CASTLEREAGH, trad hij opnieuw in 't ministerie
als staats-secretaris voor d. Buitenl. zaken,
en, toen graaf Liverpool in 1827 overl., kwam
CANNING als eerste minister met d. titel„ Chancelor of the Exchequer" a. 't hoofd der zaken.
Als ijverig Whig voerde hij een krachtigen
strijd tegen d. Tory's on poogde hij zijn vrijzinnige inzichten alom to doen gelden. Hij
leidde d. Britsche staatkunde tot onafhankelijkheid v. 't Heilig Verbond, was een ijverig
voorstander v. d. vrijheidsstrijd der Grieken
en gaf door 't doorzetten v. 't stelsel v.
vrijen handel een nieuwe richting a. 't wereldverkeer. Ook verloor hij d. emancipatie der
R. Katholieken niet uit 't oog, maar hij hield
een krachtig pleidooi ten gunste der Ieren,
waarop 't eigenlijk aankwam. d. Emancipatiebill werd slechts met een kleine meerderheid
door 't Hoogerhuis verworpen; doch ook bij
d. behandeling der graanwetten was d. sterkte
der Tory-partij gebleken en CANNINGS prikkelbaar gestel Teed onder dien strijd zoo zeer,
dat hij 8 Aug. 1827 to Chiswick op 't kasteel
v. d. Hertog v. Devonshire overl. Voor zijn
eerlijkheid pleit, dat hij, hoewel eenvoudig
levende, geen vermogen naliet; a. zijn buitengew. begaafdheden werd door vriend en
vijand recht gedaan. Zijn dood verwekte in
zijn vaderland een verslagenheid, zoo groot
als daar niet was gezien sedert 't sterven v.
d. ouderen PITT, in 1778, naast wien zijn stoffelijk overschot met groote pracht in d. Westminster-abdij werd begraven. Zijn staatk.
redevoeringen zijn ten deele door hemzelf
(1825), ten deele door R. Therry met een
levensschets (1828, 6 dln) in 't licht gegeven.
Canning (CHARLES JOHN), geb. 15 Dec.
1812, tweede zoon v. d. voorg., studeerde to
Oxford, waar hij uitmuntte in d. wiskunde
en oude talen, en werd in 1836 lid v. 't Lagerhuis voor Warwick. Toen in 1837 zijn moeder
overl., nam hij als pair zitting in 't Hoogerhuis. In 't ministerie PEEL was hij v. 1842 t.
'46 ondersecretaris bij 't depart. v. Buitenl.
zaken, maar hij weigerde daarna een ministerieele portefeuille, omdat hij 't vrijhandelstelsel voorstond en zich niet met 't beschermend staatsbeleid v. STANLEY kon vereenigen.
Eerst in 1852 trad hij in 't ministerie en in
1856 vertrok hij als gouv.-generaal naar BritschIndie. Met kracht en beleid dempte hij d.
opstand der Sepoys; hij werd daarvoor overladen met eerbewijzen: d. beide huizen v. 't
Parlement betuigden hem dank, zijn titel
werd Onderkoning v. India, d. Koningin verhief hem tot graaf en to Calcutta verrees een
standbeeld voor hem. Hij overl. to Londen
17 Juni 1862.
Cannock is een stad met 18 000 inw. in
't Eng. graafschap Stafford, met een station
v. d. spoorweg Londen—Birmingham. Daze
stad bestaat v. d. nabijzijnde ijzer- en steenkoolmijnen. her vindt men d. groote heide
Cannock-chase.
Cannons heeten in Mexico en in 't algemeen in 't Z.-W. v. N.-Amerika eigenaardige
bergkloven, waardoor rivieren tuss. loodrechte
wanden vloeien. Zij doen zich voor als diep
ingesneden rivierbeddingen. d. Merkwaardigste
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worden aangetroffen bij d. bovenloop v. d,
westelijke Colorado; d. grootste is daar 60
geogr, mijl lang en d. rotswanden ripen 800
a 1300 M. loodrecht omhoog. 't Schijnt, dat
zulke cannons ontstaan, waar d. bodem genoegzaam helt, uit kalk, zandsteen of licht
oplosbare of afbrokkelende grondsoorten bestaat en een droog klimaat heerscht. d. Rotskloven in 't Jurageb. op d. westgrens v.
Zwitserland zijn eenigszins met deze cannons
te vergelijken.
Cano (ALoNzo), schilder, beeldhouwer en
bouwmeester, werd geb. te Granada in 1601.
Nadat hij v. zijn vader micHAti, c. bouwkundig onderricht had genoten, vormde hij zich
te Sevilla onder PACHECO e. a. en vervaardigde
hij op nog jeugdigen leeftijd drie levensgroote
beelden: een „Maria met 't kind Jezus", een
„s. Petrus" en een „s. Paulus", waardoor hij
veel roem verwierf. d. Koning benoemde hem
tot hofschilder. Zijn kunst verschafte hem
overvloedig werk en een ruim bestaan; doch
een ontzettende gebeurtenis ontrukte hem
zijn voorspoed. Op zekeren dag werd zijn
vrouw vermoord en zijn huis bestolen gevonden. Eerst viel 't vermoeden op zijn
Italiaanschen bediende, die ontvlucht was,
doch bij 't rechterlijk onderzoek bleek, dat
CANO zelf met een andere vrouw in ongeoorloofde betrekking stond en zijn echtgenoote
verdacht had v. strafbaren omgang met d.
ontvluchte; d. laatste werd vrijgesproken en
CANO nam d. wijk naar Valencia, waar zijn
kunst hem verraadde en hij een schuilplaats
in een klooster vond. Toen hij echter onvoorzichtig naar Madrid terugkeerde, werd hij
gevat en op d. pijnbank gebracht, waarbij
ten gevalle zijner kunst zijn rechterarm verschoond werd. Hij bekende niet, werd in vrijheid gesteld en kwam weder in gunst bij d.
Koning, die hem, nadat hij tot d. geestelijken
stand was overgegaan, tot racionero (resident)
te Granada benoemde, waar hij in 1664 stied.
Zijn schilderijen onderscheiden zich door bevalligheid en koloriet. d. Meeste er van zijn
bewaard te Granada, eenige to Sevilla en to
Madrid.
Canon is een Grieksch woord en beteekent in 't algemeen een regel, voorschrift of
richtsnoer; 't wordt in ondersch. wetenschappen en kunsten gebezigd. In d. bijbelkennis
beteekent canon d. lijst der boeken, die geacht
worden tot d. verzameling des Bijbels to behooren, als oorkonden v. d. christelijken godsdienst voor zoover 't 0. en N.-V., der Israelieten voor zoover 't 0.-V. alleen aangaat.
Canonieke boeken zijn alzoo die, welke algemeen als echt worden aangemerkt, terwijl d.
naam apocrypha (zie dat art.) gegeven wordt
a. zulke, wier kerkelijk gezag door sommige
kerkgenootschappen wordt erkend, door andere
bestreden. Zie 't art.: Mjbel. — Verder wordt
d. naam canon gegeven a. d. besluiten eener
algemeene kerkvergadering. — Canones heeten in 't kerkrecht d. besluiten en uitspraken
der concilien. Zie 't art. Canoniek recht. — In
d. muziek is een canon een twee- of meerstemmig stuk, waarbij d. versch. partijen niet
to gelijk invallen, maar d. eene na d. andere,
zoodat iedere volgende 't door d. vorige uitgevoerde, ook in hoogere of lagere intervallen, herhaalt, terwijl deze voortgaat. — In d.
boekdrukkerij verstaat men door canon een
groote lettersoort. — In d. beeldende kunsten
noemt men canon d. regel voor 't uitdrukken
v. d. schoonheid v. 't menschelijk lichaam,
waarover men raadplege een verhandeling v.
Hirt „ilber den Kanon in der bildenden Kunst"
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(in d. verhandelingen der „Kon. Academie to
Berlijn", 1814 en '15).
Canonge (JuLEs), geb. 20 Mrt 1812 to
Nimes, ontving eon goede opvoeding in zijn
vaderstad en woonde geruimen tijd to Parijs.
Hij schreef gedichten en novellen, die veel
gelezen en herdrukt werden. Eenige hiervan
zijn: „Le Tasse a Sorente" (4e dr. 1859); „Terentia, le songe des Iles d'or" (herhaaldelijk
uitgeg.); „La refine des Fees" (1844); „Poemes
et impressions" (1847); „Arles en France"
(novelle, 2e dr. 1861); „Varia" (gedichten, 2e
dr. 1869); „Olim" (legenden, 1859); „Legendes
provincales" (1862); „Souvenances" (1864) en
„Passim" (1863).
Canonica, (LUIGI), een Ital. bouwmeester,
geb. in 1767 bij Lugano en overl. 7 Febr. 1844
to Milaan, werd beroemd door zijn schoone
bouwwerken en werd regeerings-architect.
Hij vermaakte bij uitersten wil 40 000 lire
(f 20 000) a. d. kunstacademie to Milaan, om
d. rente to besteden a. prijzen v. schilders,
beeldhouwers en architecten.
Canonici zijn priesters, die naar d. regel
(canon) v. Chrodegang v. Metz (die in d. 8e
eeuw leefde) in 't huis v. d. bisschop onder
diens opzicht als in een klooster leefden. Op
d. Synode to Aken in 816 werd deze regel
kerkelijk geldig verklaard in 't geheele Frankische rijk. In d. 10e eeuw waren d. canonici
bijna geheel onbekend geworden en meermalen trachtten d. Pausen d. instelling to hernieuwen of andere vormen to geven. Paus
BENEDICTUS XIII gaf in, 1339 „Constitutiones",
ten gevolge waarvan zich nieuwe congregaten onder dozen naam vormden, waarvan
tegenw. nog slechts weinige bestaan in Italie
en Oostenrijk. Er waren ook canonessen (canonicae), waarvan d. eerste vereeniging bestond
op 't ail. Seckengen in d. Rijn. Later werden
veel adellijke jonkvrouwen canonessen en,
toen d. Hervorming doorbrak, bleven in
Duitschland ook protestantsche vereenigingen
v. adellijke canonessen bestaan.
Canoniek recht (Jus Canonicum) is 't
geheel der door d. hierarchic der R. Katholieke kerk uitgevaardigde wetten, die in 't
„Corpus juris Canonici" zijn opgenomen en
door d. R. Kath. kerk als v. voortdurende
kracht worden aangemerkt. d. Verbindende
kracht dezer verordeningen ligt in 't denkbeeld
der pauselijke suprematie; d. inhoud betreft
niet alleen 't eigenlijk kerkelijke, maar ook
't maatschappelijke en burgerlijke leven. Dat
bij 't ontstaan der Protestantsche kerkgenootschappen 't kerkelijk recht, zoowel wat d.
grondslag als wat d. inhoud aangaat, voor
deze geheel gewijzigd en op andere wijze
ontwikkeld is, spreekt v. zelf en zal in 't art.
Kerkrecht worden vermeld. Van 't „Corpus
juris Canonici" bestaan ondersch. uitgaven.
Tot d. beste behooren die v. J. P. Gibert
(Colon. Allobr. 1735, 3 dln) en die to Aug.
Taurin. (1745, 2 dln). Een „Historia jur. Can."
gaf G. a Mastricht (Duisb. 1677), terwijl in
„Opera G. Voelli et H. Justelli" eon voortreffelijke, maar zeldzame uitgave is gegeven v.
een „Bibliotheca Jur. Canon." (Par. 1661, 2 dln),
waarin ook 't Canoniek regt der Grieksche
of Oostersche kerk, waarvan d. „Nomocanon"
v. Photius d. voornaamste bron is, opgenomen werd.
Canopus, ook Canobus genoemd, is een
ster v. d. eerste grootte in 't sterrenbeeld
„Argo", waarvan slechts een deal voor ons
zichtbaar is. 't Roer v. 't schip, waartoe
Canopus behoort, blijft voor ons vaderland
onder d. horizon.
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Canopus is ook d. naam eener stad v. 't oude
Egypte, bekend door d. weelde der inwoners.
Deze stad lag a. d. westel. Nijlarm en was
door een kanaal verbonden met 't 'meer Mareotis. Er was een groote tempel a. Serapis
gewijd, die onder keizer Theodosius (391) verwoest is.
Canosa is een stad met 19 000 inw. in d.
Zuid-Ital. prov. Bari, nabij d. rivier Ofanto.
Er is een fraaie hoofdkerk met drie koepels
en schoone praalgraven. Deze stad is 't Canusium der oudheid, waarvan sedert 1812 vele
antiquiteiten opgedolven zijn, die in 't Museum to Napels bewaard worden.
Canossa is eon kleine plaats bij Reggio
in 't voormalig hertogdom Modena. Bij Canossa
is op een steile rots d. bouwval v. 't bergslot,
waar paus GREGORIUS VII in 1077 keizer HENDRIK IV een groote vernedering deed ondergaan. d. Keizer was door d. Paus in d. ban
gedaan en vervallen verklaard v. zijn waardigheid. Om v. dit vonnis ontheven to worden, aanvaardde HENDRIK IV d. reis naar
Canossa, waar GREGORIUS VII op 't bergslot
vertoefde. In een Karen kleed moest d. Keizer
in d. winter drie dagen wachten, eer d. Paus
hem toeliet on v. d. ban onthief.
Canova (Ayromo) word 1 Nov. 1757 to
Possagno in 't Venetiaansch gebied gab. Wijl
hij reeds vroeg blijken v. aanleg gaf, werd hij
door Falceri, heer v. Possagno, bij een beeldhouwer to Bassano als leerling geplaatst. In
zijn 17e jaar vervaardigde hij reeds een „Eurydice". Kort daarop studeerde hij a. d. academie to Venetia, hij vervaardigde er d. groep
„Daedalus on Icarus" on ontving ter belooning een zending naar Rome met een jaarlijksche toelaag v. 300 ducaten. Daar was 't
eerste work v. zijn beitel een beeld v. Apollo,
waarin hij d. stijl der antieken zocht na to
volgen. Daarop volgde zijn „Theseus, d. Minotauros overwinnend", walk beeld to Weenen
bewaard wordt. Van toen of verbreidde zich
zijn roam over d. geheele beschaafele wereld.
Hem werd opgedragen een praalgraf to vervaardigen voor paus Clemens XIV in d. kerk
degli Apostoli en een voor paus Clemens
XIII in d. s. Pieters-kerk. Spoedig daarop verscheen _een meesterstuk v. hem in geheel anderen d. groep „Amor en Psyche", waarin
zijn neiging tot 't zachte en bevallige zich
't eerst vertoonde. Een volledige lijst v. al d.
heerlijke kunstgewrochten v. dezen meester
zou een groote ruimte eischen. d. Uitstekendste zijn : „Venus en Adonis", vervaardigd
voor d. markies Berlo to Napels; „eene jeugdige Psyche, die een vlinder op d. linkerhand
houdt"; eene menigte mythologische voorstellingen in bas-relief; „Eene boetvaardige
Magdalena", eigendom v. d. heer de Sommariva; een „Hobe, die nectar schenkt", aangekocht door keizer Alexander; „Perseus met
't hoofd v. Medusa", geplaatst in 't Vaticaan;
een beeld v. Napoleon met schepter en wereldbol; d. prachtige tombe der aartshertogin
Maria Christina in d. Augustijner-kerk to
Weenen; „Venus Italica"; „Hector met een
bloot zwaard"; „Ajax, die zijn zwaard grijpt";
„d. Vrede, die een slang vertreedt"; eon paard
voor een beeld van Napoleon, doch waarop
dat v. koning Ferdinand IV v. Napels geplaatst is; „Venus met d. gelaatstrekken v.
Pauline Bonaparte"; „d. Godsdienst", eon beeld
v. 10 M. hoogte, geplaatst in d. kerk, die
CANOVA to Possagno gesticht heeft; „d. drie
Gratien", toebehoorende a. d. hertog v. Bedford, en een menigte andere meesterwerken.
Gedurende d. woelingen, die in Italie op d.
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Fransche revolutie volgden, vergezelde CANOVA
d. prins Rezzonico op een reis door Duitschland. Na zijn terugkomst schilderde hij to
Venetia een altaarstuk voor d. kerk zijner
geboorteplaats. In 1802 werd hij door paus
Pius VII tot hoofdopziener v. alle kunstschatten in d. Pauselijken staat aangesteld.
Tuss. 1806 en '12 vervaardigde CANOVA een
grafinonument voor d. Nederl. prins WILLEM
FREDERIK V. ORANJE, opperbevelhebber V. 't
Oostenr. leger tegen Frankrijk in Italie, die
in 1799 to Padua overl. Dit monument staat
in d. kerk der Eremitani to Padua a. d. rand
der Sacristie. 't Stelt voor een zittende zeer
schoone vrouwenfiguur , in droefheid neergebogen; naast haar is een pelikaan. Tegen 't
fond v. 't basrelief hangt in d. linkerhoek
een zwaard on een rond schild, waarop staat
„Fred. Willelmo d'Orange". Meermalen was
er sprake van, dit gedenkteeken naar Delft
over to brengen. In 1815 werd hij naar Parijs
afgevaardigd, om d. geroofde Ital. lounstschatten terug to vorderen. In 1816 benoemde d.
Paus hem tot Markies v. Ischia met een jaarlijksch inkomen v. 3000 scudi, welke som door
CANOVA ten voordeele der kunst en der kunstonaars besteed werd. CANOVA overl. 13 Oct.
1822 to Veneto. Daar werd hem in 1827 een
marmeren gedenkteeken opgericht, terwijl
Leo XII hem in 1833 een monument toewijdde
in d. bibliotheek v. 't Kapitool. CANOVA was
beminnelijk on vredelievend, in hooge mate
weldadig on een ondersteuner on vriend v.
jeugdige kunstenaars. Over 't leven on d. werken v. CANOVA kan men raadplegen: C. Cicognara „La Storia della sculptura, dal suo
risorgimento in Italia, fino al Secolo XIX";
„Biblioteca Canoviana"; „Memorie per servire
a la vita del marchese Ant. Canova" (Venetia,
1823); Quatremere de Quinci „Canova at ses
ouvrages" (Parijs, 1834).
Canovas del Castillo (ANTONIO), een
Spaansch staatsman, gab. in 1830, studeerde
in wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid en werd
reeds in 1854 lid der Cortes, waar hij d. conservatieve richting voorstond. Hij werd als
gezant naar Rome afgevaardigd on legde daar
d. grond tot 't concordaat, dat in 1856 tot
stand kwam. Vervolgens trad hij onder Isabella II meermalen op als minister v. Finanden on na hare verwijdering als verdediger
der constitutioneelo monarchie in d. Cortes.
Hij is to beschouwen als hoofdleider der
partij, die er in 1874 in slaagde Isabella's
zoon Alfonso XII tot koning to verheffen.
CANOVAS werd nu hoofd v. 't ministerie en,
hoewel zijn gematigd conservatieve beginselen hem zoowel in botsing brachten met d.
reactie, die 't burgerlijk huwelijk on d. zeer
beperkte vrijheid v. eeredienst wilds afschaffen en d. slavemij in d. kolonien behouden,
als met d. liberalen en republikeinen, die
hervormingen wilden, waarvoor naar zijn
oordeel Spanje nog niet rijp was, handhaafde
hij zich tot in 1884 in 't ministerie. d. Bevrediging v. Cuba on opheffing v. d. slavernij in
d. Kolonien geschiedden onder zijn beheer.
Canrobert (FRANcOIS CERTAIN DE), gab. in
1809 to s. Care in 't depart. Lot, werd opgeleid
a. d. milit. school to s. Cyr, ging in 1835 als
luitenant naar Algerie on onderscheidde zich
in d. strijd tegen Abd-el-Kader, zoodat hij
reeds kapitein was bij d. bestorming v. Constantine. Ook gedurende d. Fransche republiek,
die in 1848 ontstond, bedwong hij iederen
opstand in d. Algerijnsche kolonie on werd
hij gestadig bevorderd, zoodat hij brigadegeneraal was, toen hij in 1850 naar Parijs
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geroepen werd. Napoleon III koos hem tot
adjudant en verhief hem in 1852 tot divisiegeneraal. In d. Krim-oorlog onderscheidde hij
zich bij d. slag a. d. Alma en na d. dood v.
S. ARNAUD werd hem 't opperbevel over 't
Fransche leger in d. Krim toevertrouwd. Bij
d. bestorming v. Sebastopol werd hij echter
op eigen verzoek door generaal PELISSIER vervangen. Hij keerde naar Frankrijk terug en
werd in 1856 tot maarschalk verheven. In
dien rang streed hij met roem in d. Italiaanschen oorlog v. 1859 bij Magenta en Solferino.
In d. rampspoedigen oorlog v. 1870 trad hij
niet op d. voorgrond. Zijn korps behoorde tot
't leger v. BAZAINE, dat te Metz als door een
metalen muur omsloten v. 14 t. 18 Aug. 1870
te vergeefs trachtte door te broken en zich
a. d. Pruisen overgaf. CANROBERT werd krijgsgevangen naar Cassel gevoerd, kwam na d.
Vrede te Versailles weder in 't vaderland en
werd in 1872 n. d. Nation. vergadering afgevaardigd, waar hij tot d. Bonapartisten behoorde.
Canstatt is een stad met 16 000 inw. in
't Koninkrijk Wurtemberg a. d. Neckar, een
half uur gaans v. Stuttgart, waarmede 't door
een spoorweg en schoone wandeldreven verbonden is. Een brug over d. Neckar verbindt
d. stad met een voorstad a. d. linkeroever
der rivier. Er heerscht veel nijverheid en er
zijn schoone koninkl. lustverblijven in d.
vruchtbaren omtrek. Een groot aantal vreemdelingen gebruikt er d. lauwe baden, die gemiddeld een temperatuur v. 20° C. hebben.
Canstatt (CARL FRIEDRICH) werd 11 Juli
1807 geb. te Regensburg, waar zijn vader
geneesheer was. Hij kwam in 1820 op 't gymnasium te Miinchen en wijdde zich sedert
1823 eerst te Weenen en later te Wilrzburg
a. d. studie der geneeskunde. Na 't verwerven
v. d. doctoralen graad hield hij zich geruimen
tijd te Heidelberg en Weenen op en hij yestigde zich in 1831 als geneesheer in zijn geboorteplaats. In 1832 vertrok hij naar Parijs,
om d. cholera te bestudeeren, later naar Zwitserland en eindelijk naar Brussel, waar hem
door d. Belgische regeering d. inrichting v.
een cholera-hospitaal te Houlay word opgedragon. Nadat hij vijf jaar als praktiseerend
geneesheer in Brussel had vertoefd en gad.
't jaar 1837 in Parijs had gearbeid, keerde hij
naar zijn vaderland terug, waar hij in 1843
tot hoogl. in d. geneeskundige cliniek en directour v. 't hospitaal to Erlangen werd benoemd.
Hij stierf to Erlangen, 10 Mrt 1850.
Zijn voorn., ook in Nederland zeer geachte
geschriften, zijn: „Darstellung und kritische
Beleuchtung der bis jetzt aufgefundenen Behandlungsweise der Ostind. Brechruhr" (Regensb. 1831); „Die Krankheiten des hohern
Alters und ihre Heilung" (2 dln, Erlangen,
1839; in 't Nederl. 3 dln, Amst. 1842—'44); ,Die
speciele Pathologie und Therapie vom klinischen Standpunkte" (4 dln, 2e dr. 1843—'48,
met een supplement-deel v. dr. Henoch, 1852;
in 't Nederl. vert. 1843—'48, 't suppl. deel
1852—'54; 3e uitg. v. Henoch, 1853, vert. door
dr. J. L. Dusseau, Amst. 1853); „De morbo
Brightii" (Erl. 1844); „Klinische RUckblicke"
(2 dln, Tubingen, 1850—'51; ook in 't Nederl.
vert.). CANSTATT was d. stichter v. „Jahresbericht Ober die Fortschritte der Gesammten
Medicins in allen Landern".
Canstein (KARL HILDEBRAND v.), geb. 4 Aug.
1667 to Lindenberg in d. Mark, studeerde to
Frankfort a. d. Oder in d. rechten, kwam
daarna a. 't Hof v. d. Keurvorst v. Brandenburg on trek ten oorlog in d. Zuid-Nederlan-

den. Te Brussel werd hij door een hevige
ziekte aangetast; hij deed toen d. gelofte, dat
hij, als hij herstelde, zich geheel a. d. dienst
v. God en 't heil der menschen zou wijden.
Hij genas en hield zijn woord. Te Berlijn
teruggekeerd, verbond hij zich innig met
Dresden en FRANKE, d. stichter V.
to Halle, en steunde hij met al zijn
vermogen hun philanthropisch streven. Hij
stichtte 't naar hem genoemde Bijbelgenootschap, kocht persen en letters, liet d. daartoe
geschikte kweekelingen v. 't Hallesche weeshuis in d. drukkunst onderwijzen on door hen
d. bijbelvertaling v. Luther in allerlei formaat
drukken. Daze bijbels werden voor een zeer
geringen prijs verkocht. Aanvankelijk werden
5000 exx. v. 't Nieuwe Testament gedrukt, die
4 twee groschen (12 ct) 't stuk in een oogenblik verspreid waren. Hij beleefde d. verkoop
v. 100 000 Nieuwe Testamenten en 40 000 geheele bijbels. Bij zijn dood ging zijn geheele
vermogen en drukkers-privilegie op Franke's
stichting over, waar d. arbeid v. 't Cansteinsche bijbelgenootschap werd voortgezet. In
1863 waren reeds 5 250 000 exemplaren v. d.
Bijbel of gedeelten v. d. Bijbel verkocht en
't jaarlijksch debiet is thans 50 000 exx. CANSTEIN arbeidde zelf ook voor d. pars en gaf

SPENER te
't weeshuis

in 1718 een Concordantie der vier Evangeli6n
in 't licht. Hij overl. 19 Aug. 1719.
Canta,briers (d.) waren v. d. Iberischen
stam en bewoonden 't deel v. Spanje, dat in
d. bergstreek ligt, die zich v. Burgos langs
d. Biscaaische zee uitstrekt on tuss. Palencia,.
la Montana en Asturie bevat is. Oude schrijvers noemen hen woest on gehard, maar
dapper en vrijheidlievend, zoo zelfs, dat d.
Romeinen hen niet konden ten onder brengen, niettegenstaande Augustus zelf tegen
hen to velde trok. Zij waken toen naar rotskloven on bergpassen, waar men hen niet
kon volgen, doch verzamelden zich later weder in onneembare plaatsen, waar zij hardnekkigen wederstand boden on eindelijk zich
zelf doodden, om 't slavenjuk to ontgaan. In
lateren tijd toonden zij niet minder dapperheid tegen d. invallen der Gothen on Saracenen, die hen nooit hebben kunnen meester
worden. d. CantabriOrs waren waarschijnlijk
d. stamvaders der Basken, die ook in d.
strijd der Carlisten niet to overmeesteren
waren in hun ontoegankelijke gebergten.
heat 't kustgeCantabrisch-gebergte
bergte, dat zich v. kaap Finisterre tot d.
zuidelijken voet der Pyreneen uitstrekt. d.
Kam v. dit geb. is 1300 4 2000 M. hoog. 't Geb.
is 600 KM. lang on bestaat uit twee evenwijdige ketenen: d. zuidelijke, die een voortzetting is der Pyreneen on d. N.-rand vormt
v. 't Iberische hoogland, en d. Noordelijke,
veel lagere, kustketen. 't Oostelijke (Baskische)
gedeelte is een doolhof v. diepe kloven tuss.
steile rotsen.
Cantal is een Fransch departement, dat
aldus heat naar 't gebergte Cantal. 't Depart.
Cantal grenst t. N. a. Puy-de-DOme, t. 0. a.
Loire-superieure on Lozere, t. Z. a. Aveyron
on t. W. a. Lot on Correze. 't Bevat op 104
vk. geogr. mijl 240 000 bew., waarvan bijna
d. helft niet lezen kan. Handel, nijverheid on
landbouw zijn er gering; 't hoofdbestaanmiddel
is veeteelt op d. bergweiden en zuivelbereiding. d. Hoofdstad heat Aurillac. 't Gebergte
Cantal is een vulkanische groep, die zich
stervormig over 't geheele depart. verbreidt
on in d. Plomb du Cantal (2000 M.) zijn grootste
hoogte bereikt; rondom dozen top verheffen
zich bijna even hooge pup's; daze zijn steile
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lavakegels, wier toppen 8 a, 9 maanden met
sneeuw bedekt zijn. Van dit gebergte storten
zich met watervallen veel beken, maar geen
belangrijke rivieren; er zijn ook geen rijke
mijnen, maar zooveel te meer geneeskrachtige bronnen.
Cantani (ARNOLDO), zoon v. een Ital. geneesheer in Bohemen, werd 15 Febr. 1837 te
Hainsbach geb. Hij studeerde in d. geneeskunde to Praag, werd daar practisch bekwaam
als geneesheer a. 't algem. ziekenhuis, in
1864 beroepen als hoogl. in d. pharmacologie
en toxicologie to Pavia on in 1868 to Napels.
Door zijn invloed, onderwijs on geschriften is
CANTANI to beschouwen als d. invoerder der
Duitsche geneeswijze in Italie. Hij heeft in
tijdschriften on afzonderlijk uitgeg. verhandelingen geschreven over malaria, typhus,
suikerziekte en cholera; v. zijn verhand. over
dit laatste onderwerp beleefde d. Duitsche
vert. d. 3n druk. CANTANI'S algemeene werken
zijn: „Handbook der pharmacologie" (2e dr.
1877) en „Pathologic en therapie der stofwisseling-ziekten" (1873).
Cantarini Pesarese (srmoNE), ook wel
Simone da Pesaro genoemd, was een Ital.
schilder, een der bests leerlingen v. Guido Rent,
wiens stiji hij zich zoo had eigen gemaakt, dat
kenners d. werken der beide meesters niet v.
elk. kunnen onderscheiden. Hij overtrof soms
zijn meester in d. teekening en liefelijkheid
der voorstolling. Dit deed hem zich zelf to
hoog schatten, 'tgeen d. vriendschap tuss. d.
twee schilders verbrak. CANTARINI week naar
Rome on wijdde zich daar a. d. studio v. Rafael en d. antieken. Naar Bologna teruggekeerd, arbeidde hij daar, tot hij in dienst v.
d. Hertog v. Mantua trad; doch ook met
dozen geraakte hij in onmin. Van verdriet,
dat hij d. Hertog niet naar wensch afgebeeld
had, werd hij ziek en overl. hij, 36 daar oud,
in 1648 to Verona. Sommigen meenen, dat hij
door vergif zijn einde verhaast heeft. Onder
zijn bests werken worden genoemd : een „Madonna, door engelen gedragen" en 't portret
v. Guido Reni, beide in d. Pinakotheek te
Bologna; voorts een „s. Antonius" bij d. Franciscanen to Cagli on eon „s. Jacobus" to Rimini. Hij heeft bovendien 37 etsen nagelaten,
welke moeilijk v. die v. Guido Reni to onderscheiden zijn.
Cantaro is een gewicht, vroeger in Italie
en inzonderheid to Livorno in gebruik. Er
waren drie soorten v. Cantaro, t. w. v. 50, 75
en 100 KG. 't Eerste diende tot 't wegen v.
aluin on kaas, 't tweede en derde voor wol
en stokvisch. 't Woord schijnt een verbastering v. centenaar to zijn.
Cantate (Eon) is een muziekstuk, bestemd
voor vocals voordracht met instrumentale
begeleiding. d. Onderwerpen kunnen verschillend zijn, naar d. versch. gelegenheden, waarbij
d. Cantate wordt uitgevoerd; d. natuur,'t menschelijk leven, belangrijke gebeurtenissen, zedenleer en godsdienst leveren er d. stof toe. d.
Vorm bestaat in afwisselende deelen, alle
tot d. lyrische poezie behoorende, als: recitatief, aria, beurtzang en koor. Van d. Cantilene onderscheidt zich d. Cantate door meer
uitvoerigheid, afwisseling en ontwikkeling;
't Oratorium is echter grootscher on plechtiger. In onze taal bezitten wij voortreffelijke cantatas, waaronder „d. Sterrenhemel"
v. Van Alphen en „'t Onweder" v. Feith d.
meest bekende zijn. Onder d. oudere componisten v. muziek voor d. cantate zijn beroemd
Bach, Handel, Haydn, Mozart, onder d. lateren C. M. von Weber, Romberg, Schneider,
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Fesca. Mendelssohn Bartholdy, Verhulst en
Benoit.
Cantemir (DEMETRIUS), prins v. Moldavia,
was afkomstig uit een Tartaarsch geslacht
en d. tweede zoon V. vorst CONSTANTIJN C.,
die aanzienlijke ambten bekleedde. DEMETRIUS
C. werd geb. to Jassy in 1673 on in 1710 door
d. Porte tot Hospodar benoemd, doch verloor
dit ambt, omdat hij in 't geheim met czaar
Peter d. Groote was overeengekomen, zich
met zijn troepen bij 't Russ. lager to voegen,
waartegen Peter Moldavia tot een erfelijk
prinsdom zou vorhoffen ten behoove v. CANTEMIR en zijn nakomelingen. Ofschoon d. uitvoering v. dit ontwerp door d. oorlog werd
verhinderd, trad CANTEMIR in dienst v. Peter,
die horn schadeloos stelde door aanzienlijke
bezittingen in d. Ukraine en hem tot rijksvorst v. 't Russ. rijk verhief. Hij bezat veel
kennis on bracht veel toe tot d. oprichting
der academie v. wetenschappen to s.-Petersburg. Ook schreef hij eenige histor. on wetensch.
werken, waarvan 't merkwaardigst is een in
't Lat. geschreven en door N. Tindal in 't
Engelsch (London 1734, 2 dln) vert. „History
of the Ottoman empire". CANTEMIR overl. in
1725 op zijn landgoed in d. Ukraine.
Cantemir (CONSTANTIJN DEMETRIUS), geb.
to Konstantinopel in 1709, jongste zoon v. d.
voorg , was officier bij d. Russ. keizerlijke
lijfwacht on later Russ. gezant in Engeland
on Frankrijk, in welke betrekking hij to Parijs in 1744 stierf. Hij was een gelukkig beoefenaar v. wetenschappen, kunsten en letteren
on is ook als dichter bekend, vooral door een
heldendicht, waarvan Peter d. Groote 't onderwarp is en dat uit 't Russisch in 't Fransch
on daaruit in 't Nederl. is vertaald.
Canter (wILLEM), als schrijver zich noemend CANTHERUS, werd 24 Juli 1542 to Leeuwarden geb. Hij studeerde in d. letteren to Leuven,
bereisde daarna Frankrijk, Italie en Duitschland om d. voorn. boekerijen te doorzoeken
en vestigde zich eindelijk to Leuven, waar
hij zich hoofdzakelijk beijverde gebreken en
leemten in d. afschriften v. classieken to
herstellen, waarin hij met groote scherpzinnigheid slaagde. Hij gaf in 't licht: „Novarum
lectionum libri IV" (1564, later bijgev. libri
III) ; „Syntagma de rations emendandi graecos
auctores" en „Aristidis orationes latine redditae". Hij overl. 5 Juni 1575.
Canter (DIRK), geb. to Utrecht in 1545, een
broader v. d. voorg., studeerde to Parijs en
werd schepen in zijn geboortestad. Hij mengde
zich in d. staats- en kerktwisten, die to
Utrecht in 't begin der 17e eeuw hartstochtelijk gevoerd werden, en moist zich daar tot
burgemeester to doen verkiezen. Toen 't a. d.
tegenpartij gelukte hem of to zetten, word hij
bij een poging om zijn gezag to herwinnen
gevangen genomen en op 11 Mei 1611 met verbeurdverklaring zijner goederen voor altijd
gebannen. Hij woonde daarna to Leeuwarden
en overl. in 1616. CANTER was d. schrijver v.
„Variarum lectionum libri duo ad Georgium
Ratallerum" (1574) on „Notae ad Arnobii disputationes adversus gentes" (1582).
Canterbury of Kantelberg, hoofdstad
v. 't Eng. graafschap Kent, is een zeer oude
stad, zoo men meent, reeds door d. Romeinen
gesticht. Zij heeft 22 000 inw. en een zeer
schoone hoofdkerk, onder welks geheele lengte
(116 M.) zich een krypt uitstrekt; bij 't altaar
dozer kerk werd in 1171 THOMAS BECKET vermoord, waarom d. kerk later 't doel word v.
talrijke bedevaartgangers. Canterbury is meest
merkwaardig als zetel v. een der beide aarts-
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bisschoppen der Engelsche staatskerk. Die v.
Canterbury heeft d. eersten rang. Hij heeft
21 bisdommen onder zijn bestuur, is d. eerste
pair v. 't Rijk na d. prinsen v. d. bloede en
kroont d. souverein na diens troonsbeklimming in d. abdij v. Westminster. Ook is hem
't recht toegekend, d. doctoralen graad toe te
kennen in d. faculteiten der godgeleerdheid,
rechten en geneeskunde.
In d. Vereen. Staten v. N.-Amerika zijn
twee steden Canterbury: d. eene in Connecticut, d. andere in N.-Hampshire.
Canthariden, Zie Spaansche vliegen.
Cantilever (waarschijnlijk v. 't oudFransch cant = hoek en v. lever = verheffen)
heat in d. bouwkunst een groote verbindingsklamp, dienende om vooruitstekende deelen v.
een bouwwerk, zooals kroonlijsten, balkons en
zelfs trappen te ondersteunen. Cantilevers worden vaak met lofwerk versierd en, als ze v.
ijzer zijn, opengewerkt. Bij d. bruggenbouw
heeft 't cantilever-systeem in d. laatsten tijd
groote vermaardheid verkregen door d. toepassing ervan op reusachtige schaal bij d.
Forthbridge nabij Edinburg. In hoofdzaak
komt dit systeem hierop neder, dat v, op
stevige grondsiagen gebouwde torens rechts
en links zeer lange armen uitgaan, die onderschraagd en gedragen worden door een groot
aantal schuine verbindingsbalken, die alle in
d. torens hun grondslag hebben. Vergelijk
hiermede 't art. brug.
Cantule, eigenl. Caunetille, is spiraalvormig ineengedraaid goud- of zilverdraad,
dat tot sieraden soms zeer smaakvol wordt
verw erkt.
Cantire heat een voorgebergte of uit rotsen
bestaand schiereiland a. d. westzijde v. Schotland in 't graafs. Argyll. 't Strekt zich v. 't
N. n. 't Z. 68 KM. uit en heeft een breedte v.
800 M. tot bijna 13 KM. Ten einde d. scheepvaart een grooten omweg te besparen is
dwars door dit schiereiland 't Crinan-kanaal
gegraven, waarin 15 schutsluizen zijn.
Canton (JOHN), een verdienstelijk natuurkundige, d. uitvinder v. d. electrometer, werd
in 1718 te Stroud in 't Eng. graafs. Gloucester
geb. Hij genoot onderricht v. d. wiskundige
DAVIS en vestigde reeds toen d. opmerkzaamheid op zich, doordat hij een vernuftig ingerichten zonnewijzer vervaardigde. Hij ward
in 1738 leeraar en later directeur eener inrichting voor onderwijs in Spital-square te London
ail bood in 1750 a. d. Royal Society een verhandeling aan, waarin hij zijn uitvinding
blootlegde our zeer krachtige magneten to
vervaardigen zonder gebruik v. d. natuurlijken magneet. Hij word hiervoor met goud
bekroond, door d. Edinburgsche universiteit
tot magister artium benoemd en door d. Royal
society tot medebestuurder gekozen. Bij d.
invoering v. d. Gregoriaanschen stip in 't Britache rijk gaf hij gemakkelijke regelen a. d. hand
om d. zondagsletter, d. epacta e. d. g. to bepalen. In 1753 verschenen zijn „Electrical experiments", waarin hij o. a. aantoonde (gelijktijdig
met FRANKLIN), dat sommige wolken positief en ander° negatief electrisch zijn, en in
't volgend jaar bewees hij door proeven in d.
Royal society, dat 't positief of negatief electrisch worden v. vele lichamen afhangt v. d.
stof, waarmede men ze wrijft. Eindelijk schreef
hij behalve belangrijke mededeelingen in tijdschriften een met goud bekroonde verhandeling, getiteld „Experiments and observations
on the compressibility of water and some
other fluids". Hij overl. 22 Mrt 1772.
Canton, bij d. Chineezen Koeang-tong-
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sjeoe-foe, is een belangrijke handelsstad v.
China, d. voorn. handelsstad v. geheel Azi6, a.
d. Tsjoe-kiang of Parelrivier, ongeveer 110 KM.
v. hare uitwatering in d. Chineesche zee.
Deze rivier is echter voor diepgaande schepen
niet verder bevaarbaar dan tot 't eil. Warnpoa, een paar mijlen v. d. stad. Overigens
liggen in d. riviermond wel 100 eilanden,
waarvan 't meest bekend zijn die, waarop d.
handelssteden Hongkong en Macao gelegen zijn.
Canton is zeer uitgestrekt en omsloten door
een baksteenen muur, die 12 poorten heeft;
d. heuvelen in d. omtrek zijn met zorg beplant en verder liggen onafzienbare rijstvelden. 't Binnendeel der stad is afzonderlijk
ommuurd en bevat d. woningen der keizerlijke ambtenaren. d. Stad is door kanalen
doorsneden en heeft als 't ware een drijvende
voorstad; men schat 't aantal vaartulgen, die
tot woning dienen, op 84 000 en 't aantal
menschen, die daarop leven, op 300 000. d.
Straten v. Canton zijn nauw en krona; iedere
straat wordt des nachts afzonderlijk afgesloten
en bewaakt en iedere straat is voor een afzonderlijk bedrijf bestemd. d. Factorijen der
Europeesche nation vormen een uitgestrekte
kade langs d. rivier. Voor iedere factorij staat
een mast met d. vlag der natie, waaraan zij
behoort. In d. stad zijn moor dan 120 tempels,
waaronder een zeer merkwaardige Boeddhatempel en een Mohammedaansche moskee;
verder zijn er hospitalen, 14 hoogescholen, 30
collegian v. hooger onderwijs en een menigte
fabrieken. Een. goede waterleiding voorziet
d. bevolking v. - bronwater. In Canton zijn 120
gilden, waarvan alleen dat der lakenwevers
50 000, dat der zijdewevers 17 000 leden telt. d.
Hoofdbron v. bestaan der inwoners, wier aantal op een millioen wordt geschat, is echter
d. uitgebreide handel, waarvan d. thee 't
voorn. artikel v. uitvoer is; voorts worden
zijden goederen, edele metalen, cassia, suiker
en porselein verkocht. d. Invoer bestaat in
opium, wollen en katoenen stollen, bewerkte
metalen, hout, specerijen en ivoor. d.11andelsbetrekkingen met Europa dagteekenen v. d.
aankomst der Portugeezen in 't begin der
16e eeuw on hebben zich na d. oorlog v. 1842
aanmerkelijk uitgebreid. In d. geweldigen
Chineeschen opstand v. 1856 en '57 zijn echter
d. Europeesche factorijen verwoest en ook
een groot deel der best bebouwde wijken in
d. worsteling bedorven. Zoo gebruikten d.
Engelschen in dien strijd d. Europeesche magazijnen op 't eil. Honan tot kazernen. Veel
is wel weer hersteld, maar een groot deel v.
d. handel is verplaatst naar Shang-hai. d.
Jaarlijksche omzet to Canton, die vOOr d. oorlog 240 millioen gulden bedroeg, klimt thans
slechts tot 100 a 120 millioen gulden.
Canton heat ook een stad met 14 000 inw.
in d. N.-Amerik. staat Ohio, a. d. spoorw. v.
Pittsburg n. Chicago. Er zijn veel kerken
en scholen, d. omtrek is vruchtbaar en rijk
a. steenkoolbeddingen.
Canton heat in d. wapenkunde een rechthoekig afgescheiden negende gedeelte v. 't
schild en is ook d. naam v. d. vierkanten en
driehoeken, die door een kruis, sautoir of
dergelijke figuur ontstaan. Zulk een kruis of
sautoir noemt men dan Cantonne: Zoo voerde
Mathieu (le Grand) de Montmorency: d'or a
la eroix de gueules, cantonnoe de seize alerions d'azur. Als 't woord Canton alleen
voorkomt, wordt daaronder altijd 't Canton
a. d. rechter bovenhoek v. 't schild bedoeld.
Zulk een Canton is een der negen eereteekenen in d. Heraldie.

CAN.

475

Cantoni (cARLo), geb. in 1840 te Groppello
in Piemont, studeerde in d. wijsbegeerte te
Turijn, Berlijn en Gottingen en werd hoogl.
in die wetenschap in 1868 to Milaan, in 1878
to Pavia. Hij schreef o. a. „Corso elementare
de filosofia" (2 dln, 2e dr. 1875); „Lettere sull'
intelligenza umana" (2 dln, 1871); „Emanuele
Kant; la filosofia teoretica" (1879) en „La
lacolta, di lettere e filosofia" (1881).
Cantor, een Lat. woord, dat zanger betee•
kent, is een titel, die a. d. Duitsche gymnasia
gegeven wordt a. d. leeraar in d. zang, die
tevens leider v. d. kerkmuziek is. Doze titel
werd vooral in d. 17e eeuw als zeer eervol
beschouwd.
Cantu (CAESARE), een Ital. geleerde, staatsman en historieschrijver, die door zijn verbazende hoeveelheid degelijke on veelgelezen
schriften grooten invloed heeft uitgeoefend
on om zijn staatk. mooning zwaar geleden
heeft, word 5 Sept. 1805 op 't kasteel Milanese
te Brivio bij Milaan geb. Hij streefde naar
Italie's eenheid, maar in d. vorm v. een statenbond en met behoud v. 't wereldlijk gezag
v. d. Paus. Wegens zijn „Ragionamenti sulla
storia Lombarda nel secolo XVIII", dat in
1847 herdrukt werd, veroordeelde d. Oostenr.
overheid hem tot een jaar gevangenisstraf,
waarvan hij d. ondervonden ellende beschreef
in d. roman „Margherita Pusterla" (1845), en,
hoewel zijn godsdienstige hymnen on zijn
gedicht „Algiso o la lega Lombarda" zijn
yolk in verrukking brachten en zijn „Letture
giovanile" (4 dln, 48e dr. 1874) hem wereldberoemd maakte, moest hij, toen in 1848 to
Milaan d. opstand uitbrak, overijld naar Piemont vluchten, om niet ten tweeden male
gekerkerd to worden. 't Bankroet v. zijn kassier beroofde hem daarenboven v. zijn verniogen. Na d. vrede to Villafranca in 1859
werd hij wel tot lid v 't Parlement gekozen,
maar, toen d. Pauselijke staters bij 't koninkrijk Italie worden ingelijfd, nam hij zijn ontslag. Wijl zijn staatk. inzichten niet strookten
met die der elk. opvolgende ministerion, ondervond hij over 't algemeen moor waardeering
en erkonning zijner verdiensten bij 't lezend
publiek in on buiten Italie dan bij d. Ital.
regeering. Van zijn vele geschriften kunnen
hier enkel genoemd worden d. werken, die
dikwijls herdrukt zijn. Zijn hoofdwerk hest
„Storia universals)", 35 dln, waarvan in 1864
d. 9e dr. versche4m en waaraan hij in 1879
een vervolg in 3 thin („Gli ultimi trenta anni")
toevoegde. Voorts gaf hij een „Storia degli
Italiani" (6 dln, 2e dr. 1869); „Buon senso e
buon cuore" (dat in 1867 binnen tien maanden
driemaal moest gedrukt worden); „Il giovinnett° idrizzato alla bonta" (22e dr. 1870); „Carlambrogio di Montevecchio" (160 dr. 1868);
„Galantuomo" (25e dr. 1880); ,Compendio della
storia universals" (1880); „Caratteri stonier
(1882) en nog versch. andere.
Cantzlaar (JAN), geb. 7 Oct. 1752 to Rotterdam on daar overl. in 1822, was koopman,
maar beoefende tevens met good gevolg d.
natuurkunde, 'tgeen blijkt uit twee verhandelingen, d. eene over d. natuurkennis der
winden voor d. Nederl. gewesten, bekroond
door d. Maats. v. Wetensch. to Haarlem, on
d. andere over d. uitvinding v. eon nieuwen
controleur of luchtthermometer, bekroond door
't Zeeuwsch genoots. v. Wetensch.
Canu (ROBBERT ROBBERTSZ. LE), geb. 27
Nov. 1563 to Amersfoort, was onderwijzer
in d. zeevaartkunde, eerst to Amsterdam,
waar d. Poolvaarders VAN HEEMSKERK en DE
RIJP tot zijn leerlingen behoorden, later to
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Hoorn, waar hij met SNELLIUS en STEVIN
door d. Staten v. Holland geraadpleegd werd,
'tgoen hem een klein jaargeld verschafte.
Wat hij voor d. pers leverde, werd door d.
Overheid niet gunstig opgenomen, want d.
Doopsgezinde gemeente deed hem in d. ban en
d. Staten veroordeelden zijn „Onder Verbeteringh. Sommige buerpraetgens" (1615) on
„Gravamina ofte swarigheden v. Robbert
Robbertsz." (1619) als „fameuse libellen", waarvoor hij beboet en v. zijn jaargeld beroofd
werd.
Canusium heette d. stad v. Apuli6, waarheen 't overschot v. d. Romeinen na d. nederlaag bij Cannae d. wijk nam. Hare stichting
wordt a. Diomedes toegeschreven. Men vervaardigde er een soort v. geel linnen, dat to
Rome zeer word begeerd.
Canuti (DOMENICO MARIA) was een Ital.
historieschilder uit d. 2e helft der 17e eeuw,
geb. to Bologna, leerling v. GUIDO RENI en
onderwijzer v. bekwame kunstenaars in zijn
vaderstad. Zijn schoone fresco's vindt men in
d. Liberia to Bologna, in kerken on paleizen
to Padua en to Rome, zijn schilderijen met
levensgroote beelden in 't paleis Pepoli en.
't museum Colonna to Rome on in 't hertogelijk paleis to Mantua.
Canzius (JAKOB HENDRIK ONDERDEWIJNGAART), afkomstig uit een geslacht, dat zich
na d. herroeping v. 't Edict v. Nantes in ons
vaderland vestigde, werd 13 Jan. 1771 to Delft
geb. Hij erlangde een zorgvuldige opvoeding
on ging in 1787 a. d. Leidsche hoogeschool d.
rechtsgeleerdheid bestudeeren, waarin hij na
drie jaar promoveerde op een dissertate „de
jurisprudentiae cum philosophia connubio".
In 1793 werd hij notaris, doch door d. komst
der Franschen in 1795 verloor hij zoowel als
zijn vader, die burgemeester to Delft was,
zijn betrekking. Hij stichtte toen een fabriek
v. wis- on natuurkundige werktuigen, die een
goeden naam kreeg, zoodat hij op d. tentoonstelling v. nationals kunstvlijt in 1808 een
gouden medaille verwierf. d. Treurige tijdsomstandigheden maakten, dat hij na korten tijd
deze fabriek, die hem eon aanzienlijk deel v.
zijn vermogen gekost had, op moest geven.
CANZIUS ging toen to Emmerik wonen, waar
hij tot professor bij 't gymnasium philosophicum werd aangesteld, welke betrekking
hij na d. opheffing dozer school door 't Fransche bestuur met die v. maire en later v.
burgemeester to Emmerik verwisselde. Na d.
herstelling onzer onafhankelijkheid werd hij
aangesteld bij 't departement v. Nationale
Nijverheid on Kolonion met d. titel v. referendaris; d. regeling der tentoonstellingen to
Gent in 1820 on to Haarlem in 1825 was hem
opgedragen. In 1826 benoemde d. Koning hem
tot directeur v. een to Brussel op to richten
museum v. kunst on volksvlijt, welke taak
hij met groote toewijding on goeden uitslag
volbracht. Hij overl. 10 Juli 1838 in zijn geboortestad, verzwakt door d. tegenspoeden,
waardoor zijn leven bijna onafgebroken is
geteisterd. In natuur- en werktuigkunde was
hij zeer ervaren. In d. wijsbegeerte had hij
't doctoraat verworven. 't Meest is cANZIUS
bekend door zijn betrekking tot 't to Delft
bestaande kerkgenootschap „Christo Sacrum"
(zie dat art.), dat hij in 1797 hielp stichten
en waarbij hij een reeks v. jaren 't leeraarambt vervulde.
Canzone hest een lyrisch gedicht, door
PETRARCA onder vasten vorm gebracht en v.
Provencaalschen oorsprong. d. Inhoud is weemoedig gevoelig, welluidend on woordenrijk,
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eenigszins dwepend, verwant a. d. elegie, half
lied, half ode, 't bevalligst als minnezang.
Petrarca's vorm was: 5 a 10 coupletten, ieder
v. 9 a 20 regels v. 7, 9 of 11 lettergrepen. Elk
couplet bestaat uit twee op elk. rijmende
kleine deelen en een coda (staart) v. een
grooter aantal regels. 't Slotcouplet, ripresa
(herhaling) of congeda (afscheid) genoemd, is
korter dan d. vorige. Latere dichters zijn v.
dezen vorm afgeweken. d. Beste Ital. canzonendichter na PETRARCA is V. FILICAJA
(1- 1707).
Caorcini of corsini werden in 't laatste
tijdvak der middeleeuwen d. Italiaansche wisselaars en geldschieters genoemd, die in geheel West-Europa kantoren hadden en vaak
woekerrente namen, 'tgeen echter vergoelijkt
wordt door d. onzekerheid v. d. terugbetaling
der voorgeschoten sommen. In 1240 en 1251
verschenen in Engeland edicten, waarbij zij
uit Engeland werden verdreven ; in Brabant
werd hun in 1260, in Frankrijk in 1268 't verblijf ontzegd. d. Behoefte a. kapitaal maakte
echter telkens hun hulp onontbeerlijk; d. banken v. leening, ook lombarden genoemd, hebben v. hen hun oorsprong; d. geldschieters
waren nl. meest Venetianen, Genueezen en.
Florentijners, te zamen Lombarden (afstammelingen v. d. Longobarden) genoemd. d. Naam
Caorcini komt v. d. Florentijnsche kooplieden
CORSINI of v. d. stad Cahors, hoofdst. v. Quercy.
Caoutchouc, Zie kaoetsjoek.
Capaciteit bet. bekwaamheid, 't vermogen
om iets to doen. Overdrachtelijk verstaat men
door capaciteiten personen, die door aanleg,
studio, ervaring, beroep of positie geschikt
zijn tot 't vervullen v. een bepaalde taak. In
d. natuurkunde bet. capaciteit d. hoeveelheid,
die a. een bepaalde hoeveelheid stof of a.
een bepaalde ruimte onder een bepaalde voorwaarde gebonden kan worden, zoo spreekt
men bijv. v. warmte-capaciteit.
Capadoce (ABRAHAM), geb. 22 Aug. 1795
to Amsterdam, studeerde in d. geneeskunde
en vestigde zich als geneesheer to 's Gravenhage. Hij was een geestverwant v.'. DA COSTA,
hyper-orthodox-gereformeerd en o. a. hevig
tegenstander v. d. koepok-inenting. Hij heeft
veel vlugschriften naar aanleiding v. gebeurtenissen zijns tijds in 't licht gegeven. Zijn
meest bekende werken zijn: „Jehovah-Jezus"
(3 dln, 1834—'45); „'t Despotisme, zich ontwikkelend uit 't liberalisme" (1846); „d. Hervorming verdedigd" (1856); „Revolutie en contrarevolutie" (1860); „d. Kracht des geloofs; 't
leven en lijden v. D. Matamoros" (1863) en
„Herinneringen uit Spanje" (1864). Hij overl.
in 1870.
Capecelatro (GUISEPPE), aartsbisschop v.
Tarente, geb. omstr. 1745, was een man v.
vrijzinnige beginselen en verzette zich met
kracht tegen d. verdrukking en d. misbruiken
der Napolitaansche regeering, zoodat hij d.
algemeene volksliefde won en bij d. omwenteling v. 1797 deel a. 't staatsbestuur kreeg.
Toen 't gezag v. 't Koninklijk huis tijdelijk
hersteld werd, behoorde CAPECELATRO onder
d. slachtoffers ; hij werd in d. gevangenis geworpen en zou op 't schavot ter dood gebracht zijn, als d. algemeene verontwaardiging
en d. dreigende houding v. d. Napelsche bevolking d. Regeering niet weerhouden had.
Onder d. Fransche regeering v. koning Jozef
en Murat was hij minister v. Binnenl. zaken
en wat er teen goeds voor d. bevolking gedaan
en kwaads verzacht of afgewend is, geschiedde
door zijne hand. Na d. Restauratie en d. dood
v. Murat werd hij uit zijn aartsbisdom en
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alle ambten gezet, maar zijn huis bleef d.
verzamelplaats v. geleerden. Hij overl. in
1816 of '17.
Capecelatro (ALFoNso), geb. 5 Febr. 1824
to Marseille, studeerde to Napels en trad in
d. orde der Oratorianen. Hij werd in 1866
't hoofd dozer orde, on door paus Leo XIII
verheven tot zijn hofpreladt, tot opperbibliothecaris v. 't Vaticaan on in 1879 tot aartsbisschop V. CapUa. CAPECELATRO schreef een
„Leven V. Jezus" met 't doel 't work V. RENAN
to bestrUden; voorts „Storia di s. Catarina
da Siena" (2 dln, 3e dr. 1863); „Storia di s. Pietro
Damiano" (2 dln, 1872); „La vita di Filippo
Neri" (2 dln, 1880) on „La dottrina cattolica"
(3 din, 2e dr. 1880).

Cape-coast-castle, a. d. Goudkust in
Guinea, nabij d. Evenaar, was tot 1876 d. zetel
der regeering over alle Britsche bezittingen
a. die kust. Doze zetel is wegens d. ongezonde
ligging naar Akkra verplaatst, maar Capecoast-castle is voortdurend d. drukste handelsplaats on 't meest versterkte punt gebleven.
d. Stad ligt achter 't fort en wordt vender
gedekt door d. forten Williams on Victoria.
Er is een vuurtoren, een schoon gouvernementshuis, postkantoor en Paleis v. Justitie.

d. Stad is een zonderling mengsel v. armelijke
hutten der Fanti-negers en v. schoone gebouwen der Engelsche handelsfirma's, villa's met
tuinen en oranjebosschen en groote pakhuizen. d. Uitvoerhandel bestaat in palmolie,
stofgoud en ivoor; d. invoer v. Europeesche
koopwaren strekt zich uit tot a. d. Niger. 't
Aantal inw. is 16 000.
Cape-fear-river (d.) is een rivier v. 70
geogr. mijl lengte in d. N.-Amer. staat NoordCarolina. Zij ontstaat uit d. vereeniging v. d.
Haw- en d. Deep-river en vloeit Tangs Wilmington bij Smithville in d. Atlant. oceaan.
Voor d. mond ligt 't oil. Smith's Island.
Capefigue (JEAN BAPT. HONORE RA ym.),
geb. te Marseille in 1802, ontving een goede
opleiding in zijn vaderstad er. verwierf onder
Lodewijk XVIII een betrekking a. 't ministerie v. Buitenl. zaken, maar hij verloor doze
bij d. Juli-revolutie v. 1830 en wijdde zich v.
teen of geheel a. d. geschied-, oudheid- en staatkunde benevens d. journalistiek. Hij heeft
verbazend veel geschreven en in schoonen
stijl, maar, hoe boeiend ook, zijn historiewerken missen grondigheid, degelijkheid en historische critiek. Al zijn werken zijn partijdig,
steeds blijken zijn legitimistische beginselen.
Hier kunnen slechts zijn voorn. werken yenmeld worden, nl. „Essai sun les invasions des
Normands dans les Gaules" (1827); „Histoire
de Philippe Auguste" (5 dln, 1829); „Histoire
constitutionelle et administrative de la France"
(4 dln, 1831); „Histoire de la rOforme, de la
ligue et de Henri IV" (8 dln, 1834); „l'Europe
depuis l'avOnement de Louis Philippe" (10 dln,
1849); „Histoire de la Restauration" (10 dln,
1831); ,l'Europe pendant le Consulat et l'Empine" dln, 1841); „Les reines de la main.
gauche" (15 dln, 1858—'64) en „Les cardinauxministres" (1865). Hij overl. 23 Dec. 1872.
Capella (d. i. d. Geit) is een ster v. d. eerste
grootte in 't sterrenbeeld d. Wagenman. Als
men zich een rechte lijn voorstelt v. 't drietal,
in een rechte lijn staande, sterren in Orion
naar d. Poolster, staat Capella een weinig
rechts v. die lijn, iets nader a. d. Poolster dan
a. Orion. Haar licht is holder gonclgeel.
Capella (MARTIANUS MINNEJUS FELIX), een
proconsul uit d. 3e of 5e eeuw n. Chr., was
een Lat. dichter en schrijver, wiens werken
in d. middeleeuwen als leerboeken werden
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gebruikt en later meermalen, v. aantt. voorzien, uitgegeven zijn. Zijn hoofdwerk is een
, Encyclopaedia der zeven vrije kunsten" in
boeken, waarvan 't meest bekend zijn d.
eerste twee boeken „De nuptiis philologiae
et Mercurii".
Capella (GALEAZZO FLAVIO CAPRA), geb. 7
Mei 1487 te Milaan, als schrijver en staatsman
gewoonlijk alleen GALEAZZO genoemd, was
minister v. hertog Francesco Sforza v. Milaan
en werd, toen Milaan onder 't gezag v. keizer
Karel V kwam, in deze betrekking gehandhaafd. Hij overl. 23 Febr. 1537. GALEAZZO is d.
beroemde schrijver v. 't meermalen gedrukte
en later voortgezette werk „De rebus in Italia,
gestis et de bello Mediolanensi pro restitutione Fr. Sfortiae II".
Capelle (J. v. D.) is een pseudoniem v.
J. BOSDIJK (zie dat art.).
Capelle
Grevelduin en Vrijhoeven) is
een gemeente in N.-Brabant, met 2200 inw.,
5 k 7 KM. t. W. v. Waalwijk.
Capelle a. d. IJsel is een gemeente in
Z.-Holland, met 2500 inw. Er is een station v.
d. spoorw. v. Gouda n. Rotterdam, v. welke
laatste stad 't 7 KM. verwijderd is.
Capellen (THEODOOR FREDERIK V. D.) trad
in 1772 als adelborst in Nederl. zeedienst en
onderscheidde zich in 1781 als eerste officier
op 't fregat „Brielle" bij een gevecht tegen 't
Engelsche fregat „Crescent". Hij verwierf
daardoor d. rang v. kapitein en 't bevel over
d. „Ceres", waarmede hij eenige kruistochten
deed. Toen Dumouriez in 1792 Holland met
een inval dreigde, voerde v. D. CAPELLEN bevel
over eenige kanonneerbooten op 't Hollandsch
Diep en in 1799, tijdens d. landing der Engelschen, over een linieschip. Doch, nadat d. viceadmiraal Story ten gevolge v. d. opstand v.
scheepsvolk ten gunste v. Willem V zijn
smaldeel zonder strijden a. d. Engelschen had
overgegeven, werd v. D. CAPELLEN door een
krijgsraad bij verstek mede ter dood veroordeeld. Hij was naar Engeland geweken en
bleef er tot d. Omwenteling v. 1813, toen d.
Souvereine vorst hem tot vice-admiraal benoemde. In die betrekking had hij in 1816 't
bevel over 's Lands smaldeel in d. Middell.
zee en bombardeerde hij op 26 Aug. in gemeenschap met d. Engelschen onder lord
Exmouth Algiers, dat hierdoor tot uitlevering
der Christenslaven gedwongen werd. Koning
Willem I schonk hem 't grootkruis der Militaire Willemsorde, d. Engelsche regeering 't
commandeurskruis der Bath-orde, 't Parlement liet hem plechtig dank zeggen en d.
Hertog v. Clarence schonk hem een eeredegen.
v. D. CAPELLEN overl. in 1828.
Capellen (HENDRIK V. DER), heer v. Rijssen,
was afstammeling v. een aanzienlijk geslacht,
,dat in d. 14e eeuw uit Wezel naar Gelderland
in 't graafs. Zutfen gekomen was en dat een
aantal mannen, die ons vaderland belangrijke
diensten hebben bewezen, heeft voortgebracht.
HENDRIK V. D. c., geb. in 1516, had d. Hervormde leer aangenomen en was veertig jaar
lang burgemeester v. Zutfen in 't hachelijkst
tijdperk v. d. worstelstrijd tegen Spanje, o. a.
in d. tijd v. 't schrikkelijk uitmoorden zijner
stad in 1572. Hij was een wakker medestander v. prins Willem I en overl. in 1582.
Capellen (GERLACH V. DER), heer v. Rijssen, geb. te Zutfen in 1543, studeerde in d.
rechten a. d. hoogescholen te Keulen, Geneve
en in Itali6 en nam na zijn terugkomst in
't vaderland wakker deel a. d. vrijheidsstrijd
tegen Spanje. Menige stad en sterkte werd
door hem beveiligd of bevrijd; door onwil v.
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sommigen, door onmacht en uitputting v.
anderen kon hij d. voortgang v. d. bekwamen
en voortvarenden Spaanschen bevelhebber
TASSIS niet stuiten. Deze kreeg eindelijk (in
1583) Zutfen in handen, liet CAPELLEN'S huts
plunderen en verwoesten, verklaarde zijn goederen verbeurd en sloot hem uit v. d. verzoening met Spanje. In die kommervolle dagen volbracht CAPELLEN belangrijke zendingen
voor Gelderland, hij handhaafde 't aanzien
der Staten tegenover Leicester en was een
trouw medestander v. d. kanselier ELBERT
LEONINUS. Eerst teen Maurits aanvallenderwijs optrad, werden met zijn hulp en goeden
raad Zutfen en Deventer bevrijd, maar hijzelf door Spaansche sluipmoordenaars te Arnhem zwaar gewond. Na zijn herstel en d.
dood v. LEONINUS werd hij kanselier v. Gelderland (1607). Hij behoedde in die betrekking
door zijn gematigdheid Gelderland tegen d.
godsd.- en staatk. twisten uit 't laatste tijdperk v. Maurits' leven en overl. 22 Sept. 1625.
Capellen (ALEXANDER V. DER), heer V.
Aartsbergen, geb. omstr. 1580, studeerde to
Leiden in d. letteren, bereisde 't buitenland
en vervulde daarna hooge betrekkingen in 't
staatsbestuur. Hij was o. a. lid v. d. Raad v.
State en v. d. Staten-generaal. Bij den onverhoedschen tocht der Spanjaarden onder d.
graaf v. d. Berg en Montecuculi in 1629 door
d. Veluwe naar Utrecht behoorde hij onder
de weinigen, die hun tegenwoordigheid v.
geest behielden, en beveiligde hij 't graafschap
Zutfen bij d. inval en d. aftocht. Hij genoot
't vertrouwen v. prins Willem II en ontried
dezen, schoon to vergeefs, d. aanslag op Amsterdam. Hij overl. 8 Juli 1656. Zijn „Gedenkschriften" zijn in 1777 in 2 dln uitgeg.
Capellen (JOHAN DERK V. DER), heer V. d.
Pol en Appeltern, werd 2 Nov. 1741 to Tiel
geb. Reeds vroeg onderscheidde hij zich door
kloekheid en onwrikbare zucht tot rechtvaardigheid. Toen hij in 1772 tot lid der Staten v.
Overijsel was gekozen, ijverde hij tegen d.
verdrukking v. d. landlieden door d. adel, hij
gaf doortastende maatregelen a. d. hand tot
verbetering en vermeerdering v. land- en
zeemacht en, teen in 1775 d. Britsche regeering onze gewesten uitnoodigde tot bijstand
tegen d. opstand der N.-Amerik. kolonion,
diende hij daartegen een krachtig vertoog in.
d. Stadhouder gaf echter geen antwoord en
d. Staten wilden zijn voorstellen niet in behandeling brengen. Toch toonde hij zijn onafhankelijkheid en vrijzinnig karakter door
menig advies. Zoo verzette hij zich in 1778
nadrukkelijk tegen d. heeren- en drostendiensten. Hij ondervond hierover veel onaangenaamheden en werd zelfs uit d. vergadering
geweerd, maar, geholpen door d. volksstem
en door d. medewerking v. d. drosten Vos
van Steenwijk en Pallandt tot Zuithem, bereikte hij zijn doel en werd hij in zijn betrekking hersteld. Groote vreugde werd daarover
door d. landlieden en ook to Amsterdam a.
d. dag gelegd, doch niet lang daarna overl. d.
ijverige volksvriend (6 Juni 1784). Ook door
geschriften had hij getracht, betere staats- en
regeeringsbeginselen te verbreiden. Hij vertaalde daartoe in 1778 Price's boek Over d.
aard der burgerlijke vrijheid" en Fletchers
verhandeling Over d. noodzakelijkheid v. een
welingerichte burger-landmilitie".
Capellen (ROBERT JASPER V. DER), heer v.
d. Marsch, geb. 30 Apr. 1743, studeerde te
Utrecht in de rechten en trad in d. krijgsdienst. Toen hij in 1769 lid der Ridderschap
van Zutfen werd, nam hij zijn ontslag uit d.

CAP.

478

dienst en toonde hij zich een ijverig voorstander der patriottische beginselen, een voorstander v. een verbond met Frankrijk en
vijandig tegen Engeland. In de hitte der partijwoede stelde hij zich zeer op d. voorgrond
en zette hij d. bevolking aan tot verzet tegen
d. Oranjegezinden, als blijk waarvan versch.
Patriotten als zinspeling op zijn naam een
gouden kapelletje bij wijze v. doekspeld droegen. Toen de soldaten v. d. Prins echter
't weerspannige Hattem en Elburg naderden,
ried hij tot onderwerping en, toen 't Pruisisch
leger Willem V to hulp kwam, week CAPELLEN
over Deventer naar Frankrijk. Hij'werd daarna
op 8 Aug. 1788 door 't Hof v. Gelderland „als
een beroerder des lands" bij verstek ter dood
veroordeeld. In 1791 gaf hij daartegen een
memorie v. verdediging in 't licht.
Capellen
(GODART ALEXANDER GERRIT
PHILIP, baron VAN DER), beer v. Berkenwoude,
werd 15 Dec. 1778 te Utrecht geb. Na een
zorgvuldige opvoeding bezocht hij d. hoogeschool te Gottingen en na zijn terugkomst
in 1803 trad hij d. staatkundige loopbaan in
als secretaris der rekenkamer v. 't departement
Utrecht, hij werd daar in 1805 lid v. d. raad
v. Financien en in 1807 secretaris-generaal v.
't departement. In 1809 werd hij Staatsraad
en minister v. Eeredienst en Binnenl. zaken.
Na d. inlijving v. ons land bij Frankrijk weigerde hij elke betrekking en vertoefde hij
eenigen tijd bij d. gewezen koning Lodewijk
v. Holland to Gratz in Stiermarken. Na d.
Omwenteling v. 1813 werd hij commissarisgeneraal v. 't depart. der Zuiderzee en vervolgens secretaris v. Staat voor koophandel
en kolonion. In Mei 1814 zond d. Souvereine
vorst hem naar Brussel, om er als commissaris voor Nederland to fungeeren bij d. gouverneur-generaal, baron DE VINCENT, die uit
naam der vijf mogendheden d. Belgische provincien bestuurde. Toen in Aug. 1814 't bewind
a. Willem I overging, werd CAPELLEN als
secretaris v. staat a. 't hoofd v. 't Belgisch
ministerie geplaatst. Na d. vereeniging v. Noord
en Zuid werd hij naar 't Congres to Weenen
afgevaardigd om mode to werken tot 't geheim
verdrag tuss. Frankrijk, Engeland en Oostenrijk tegen d. machtsuitbreiding v. Rusland
en Pruisen. Onmiddellijk daarna word VAN
DER CAPELLEN benoemd tot gouv.-generaal v.
0.-Indio.
Gewichtig waren daar zijn werkzaamheden
gedurende d. tien jaar v. zijn bewind. Nadat
hij met d. staatsraad Elout en d. schoutbij-nacht Buiskes onze bezittingen in OostIndie v. 't Britsche bestuur overgenomen en
't opperbeheer aanvaard had, vond hij zich al
spoedig belemmerd door d. geest v. opstand,
die vooral v. Palembang uitging. 't Gelukte
hem door standvastigheid on onvermoeide
werkzaamheid d. voorspoedigen uitslag der
Palembangsche expeditie v. 1821 voor to bereiden. Ook op Banka en Sumatra's Westkust
werden d. oproerigheden beteugeld. Moeielijkheden op d. Moluksche eilanden betrekkelijk
d. gedwongen teelt v. specerijen en met d.
inlandsche vorsten op Celebes bracht hij tot
een gewenscht einde. d. Laatste tijd v. zijn
bestuur werd verbitterd door d. gevaarlijken
opstand v. Diepo Negoro op Java in 't rijk Djokjokarta, doch ook hier gaf hij blijken v. geestkracht en kalmte in hachelijke oogenblikken.
Te midden v. 't krijgsgeweld verordende hij
doeltreffende maatregelen tot verbetering v.
't lot der slaven. Op 1 Jan. 1826 legde hij zijn
waardigheid neder; hij keerde naar 't vaderland terug, waar hij op zijn buitengoed Vol-
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lenhove ambteloos leefde. Toch nam hij v.
tijd t. tijd zitting in staats-commission, onder
welke vooral melding verdient zijn voorzitterschap v. de, bij koninklijk besluit v. 12
Nov. 1840 benoemde, commissie tot verbetering V. 't lager onderwijs. VAN DER CAPELLEN
overl. op Vollenhove 10 Apr. 1848 a. een hersanontsteking, waarschijnlijk 't gevolg v. d.
gebeurtenissen to Parijs in Febr. 1848, die
voorvielen, terwijl hij daar vertoefde.
Capelli (BIANCA), geb. in 1543, was d. dochter v. d. Venetiaanschen edelman BARTHOLOMEO
CAPELLI. Twintig jaar oud, huwde zij tegen
d. wil harer ouders met d. koopmansbediende
P. BONAVENTURI on vluchtte zij met hem naar
zijn familie to Florence. Daar kwam zij in
betrekking tot Frans II, toen nog erfprins,
later groothertog v. Toscane, die, door hare
schoonheid bekoord, voor haar een paleis
kocht. Na zijn huwelijk met Johanna v. Oostenrijk, zuster v. Maximiliaan II, bracht hij
haar a. zijn hof en BIANCA C. trad, nadat haar
man in 1566 heimelijk vermoord was, op als
verklaarde minnares v. Frans II. Na d. dood
v. Johanna v. Oostenrijk werd BIANCA C. in 't
geheim met Frans II gehuwd. Hare eerzucht
dreef echter een openlijke erkenning door en
Frans II wist v. d. republiek Veneti8 to verwerven, dat BIANCA C. als dochter der Republiek werd erkend en bij gevolg gerechtigd
tot 't aannemen v. d. vorstelijken titel; zij
werd daarop (13 Oct. 1579) als groothertogin
uitgoroepen. Vroeger, in 1576, had zij, ten einde
d. Vorst a. zich to verbinden, voorgegeven, dat
zij 't leven a. een zoon had geschonken, maar,
wijl dit bedrog ontdekt was, kon dit ondergeschoven kind niet voor d. erfopvolging in
aanmerking komen. Na hare verheffing zocht
zij daarom d. gunst des broeders v. haren
gemaal, Fernando de Medicis; maar in 1587
stierven d. beide misdadige echtgenooten,
weinig dagen na elkander, niet zonder vermoeden van vergiftigd to zijn door Fernando,
die zijn brooder opvolgde.
Capellini (GIOVANNI), geb. 28 Aug. 1833.
to Spezzia in Itali8, studeerde to Pisa in natuurkunde on inzonderheid in geologie, bereisde met ondersteuning der regeering tot
geologisch onderzoek d. a. Rant; grenzende•
berglanden on word in 1880 hoogl. in d.
geologie to Genua. later to Bologna. Van zijn
schriften worden hier vermeld: , 2 Catalogue
des oscabrions de la Mediterranee" (1858);
„Geologia e palaeontologia del Bolognese"
(1862); „Armi e utensili di pietra del Bolognese" (1870); „Carte geologique des environs
de Bologne" (1871) en „Della balena di Taranto" (1877).
Capet
Huis v.) of d. Capetingers is
d. naam v. 't derde Koningshuis in Frankrijk.
d. Naam wordt afgeleid v. 't woord cappetus
(monnikskap), omdat de eerste Koning uit dit
Huis, HUGO, abt v. s. Martin de Tours was.
Als stamvader wordt beschouwd ROBERT D.
graaf v. Anjou, die in 861 door Karel
de Kale met Isle de France ('t land tuss.
Seine , Marne en Oise) on Parijs beleend werd.
Onder diens nakomelingen EUDES of ODO,.
HUGO D. GROOTE en HUGO CAPET namen d.
bezittingen on d. macht v. dit Huis snel
toe; door 't vereenigen der groote leenen
Isle de France, Neustrie, Orleans en Bourgondie was 't machtiger dan d. laatste Karolingische koningen en in 987 werd HUGO
CAPET to Norjon door de aanzienlijkste leenmannen en baronnen tot koning gekozen.
In rechte lijn volgden zijn afstammelingen
hem op tot 1328; achtereenvolgens waren drie,
STERKE,
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LODEWIJK X HUTIN (d. Twister),
D. LANGE en KAREL IV D. SCHOONE,

broeders:
FILIPS V
overl. zonder zonen na to laten en nu waren de naaste bloedverwanten Eduard III,
koning v. Engeland, wiens moeder een zuster
der drie gen. koningen was, en FILIPS V.
VALOIS, een neef, zoon v. Karel v. Valois,
die een jonger zoon was v. Filips III d.
Stoute. Over 't recht v. opvolging brak een
oorlog uit, die Frankrijk honderd jaar geteisterd heeft, maar 't huis CAPET bleef in d.
zijlinie VALOIS op d. troon. Dit huis regeerde
tot 1589, hoewel met LODEWIJK XII in d.
zijlinie VALOIS-ORLEANS en met FRANS I in d.
zijlinie VALOIS-ANGOULEME overgegaan. Doze
tak v. 't huis CAPET eindigde met vier brooders, die geen zoons nalieten (Frans II t 1560,
Karel IX t 1574, Frans v. Alencon, bij ons
doorgaans d. Hertog v. Anjou genoemd,
1- 1583 on Hendrik III t 1589), on eene zuster
MARGARETA V. VALOIS (refine Margot), gehuwd met HENDRIK V. BOURBON, koning V.
Navarre, die in rechte lijn afstamde v. Robert, zesden zoon v. LODEWIJK IX D. HEILIGE.
Na een geweldigen burgeroorlog beklom deze
d. troon als HENDRIK IV en hiermede ging
d. regeering over in d. tak CAPET-BOURBON,
waarvan de zoogen. legitimistische lijn met
d. graaf v. Chambord (Hendrik V) is uitgestorven, maar waarvan d. zijlinie ORLEANS
nog een aantal mannelijke leden telt. Vergelijk hiermede d. artt. Bourbon on Orleans.
Capillariteit is d. naam v. een verschijnsel, dat men bij vloeistoffen waarneemt, die
in zeer nauwe buizen (haarbuizen) zijn.
Plaatst men zulk een nauwe buis, die a.
beide einden open is, verticaal in een bak
met vloeistof, dun zou deze vloeistof volgens
d. wetten der leer v. 't evenwicht v. vloeistoffen (hydrostatica) binnen en buiten d.
buis even hoog moeten staan; men zal echter
hier 't tegendeel zien: sommige vochten staan
hooger, andere lager in d. buis dan daar
buiten. Kwik bijv. staat in glazen, ijzeren of
porseleinen buizen lager dan 't omringende
kwik, in looden of tinnen buizen daarentegen hooger. Water staat lager in inwendig
vette buizen, hooger in zuivere metalen of
glazen buizen. d. Rijzing of daling neemt toe,
naarmate d. buis nauwer is. Bovendien neemt
men waar, dat vochten, die opklimmen en
dus d. wanden bevochtigen, een hol bovenvlak
(concave meniscus) vertoonen en dat zij, die
neergedrukt worden, daarentegen een bol bovenvlak (convexe meniscus) vormen, zooals
bijv. 't kwik in barometerbuizen. d.
ming en nederdaling zijn ook afhankelijk v.
d. soort v. vloeistof en v. d. temperatuur;
doch, zoo d. buizen vooraf door 't vocht zijn
nat gemaakt, heeft d. stof der buizen geen
invloed. d. Dikte der wanden is onverschillig.
Men verklaart d. capillariteit uit 't feit,
dat d. onderlinge aantrekking der vochtdeelen verschilt v. d. aantrekking tuss. d.
vochtdeelen en d. aangrenzende deelen v.
d. wand. Op d. deeltjes, die a. d. wanden
grenzen, werken alzoo krachten, die niet meer
verticaal zijn, zooals dit wel 't geval is bij
deeltjes, die eenigszins v. d. wanden verwijderd zijn; wijl er nu geen evenwicht kan zijn,
tenzij d. krachten overal loodrecht op 't bovenvlak werken, moot dit zulk een gedaante aannemen, dat a. die voorwaarde voldaan is.
Werken nu op d. a. d. wanden grenzende
deeltjes krachten, die v. d. verticaal afwijken
naar d. zijde der wanden, dan moot 't vocht
zich daar ter plaatse schuin oploopend tegen
d. wanden stellen : 't klimt dus op. In 't tegen-
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gestelde geval kromt d. vochtspiegel zich v.
d. wanden af: d. vloeistof daalt. Omdat er
verder bij alle vochten eenige samenhang
bestaat, zooals blijkt uit 't vormen v. druppels, zullen d. opklimmende deeltjes d.nevenliggende mode optrekken of wel nederdrukken; vandaar 't rijzen of dalen in nauwe
buizen. Voor een uitvoeriger verklaring zie
men: Bosscha „Leerboek der Natuurkunde".
Eenige gemakkelijk waar to nemen verschijnselen zullen 't hierboven betoogde nog
duidelijker maken on ook doen zien, dat er
niet altijd d. vorm v. eon hollen cylinder
noodig is om ze to voorschijn to roepen.
Dompelt men glas in kwik of met vet bestreken glas in water, dan blijft er geen kwik
of water aanhangen, als men 't er weer nithaalt; dompelt men glas, dat niet vettig is,
in water, dan is 't nat, als men 't er uithaalt:
d. onderlinge aantrekking der kwikdeeltjes is
dus grooter dan die tuss. 't kwik on 't glas,
d. samenhang tuss. d. waterdeeltjes niet zoo
groot als die tuss. 't water on 't glas, maar
wel grooter dan die tuss. water on een niet
vettig glasvlak. Beschouwt men nauwkeurig
't bovenvlak v. een hoeveelheid kwik, die in
een niet to wijden bak, onverschillig v. welke
gedaante, vervat is, dan zal men zien, dat
't langs d. wanden v. d. bak iets lager dan
in 't midden staat. Neemt men dezelfde proof
met geheel stilstaand water in een niet to
wijden bak of kuip, dan zal men eenige verheffing langs d. wanden opmerken. d. Roden
is na 't hierboven voorgeStelde nu duidelijk.
Drijven twee voorwerpen dicht naast elk. in
water, dan zal d. vloeistof tuss. deze voorwerpen iets hooger staan dan op d. overige punten, maar laat men met eenig vet bestreken
naalden in water drijven, dan zullen zij door
een waterdal omringd worden en als in een
uitholling v. 't water liggen. Plaatst men in
een bak met water twee glasruiten loodrecht
overeind, zoodat d. randen a. d. eene zij, bijv.
d. linkerranden, elk. raken, maar d. andere,
bijv. d. rechterranden, eenige millimeters v.
elk. zijn, dan zal men zien, dat 't water tuss.
d. beide glasruiten opklimt, hoog, waar zij
zeer dicht bij elk. zijn, lager, hoe verder zij
v. elk. zijn, en wel zoo, dat op d. ruiten twee
bogen v. hyperbolen worden afgeteekend.
Nauwkeurige proeven on berekening doen
zien, dat ook d. temperatuur invloed op d.
hoogte v. 't opgestegen vocht heeft.
Wij1 d. hier beschouwde moleculaire krachten
slechts op onmerkbaar kleine afstanden werken, is 't duidelijk, waarom d. dikte der wanden geen invloed heeft op 't verschijnsel. d.
Capillariteit is oorzaak v. 't opklimmen v.
olie in d. lampepit, v. vocht in vloeipapier
en in organische stoffen. Touwen, die uit een
menigte nevens elk. geplaatste plantenvezels
bestaan, zwellen door 't daartusschen opstijgende vocht, d. strengen moeten zich meer
rechthoekig op d. lengte stellen on zich dus
oprichten, vandaar dat 't touw korter wordt;
en, wijl d. working gelijktijdig in een ontelbare
menigte buisjes plaats heeft, gaat die inkrimping bij touw, hout, linnen, hoorn, been, ivoor
e. d. g. met een verbazende kracht gepaard.
Zoo kan men rotsblokken doen springen door
er houten wiggen in to drijven on deze to
bevochtigen. In d. bewerktuigde natuur speelt
d. capillariteit een belangrijke rol door Naar
invloed op d. opslurping on omloop der
vochten.
Capilleri (WILHELM), gob. in 1838 to Salzburg, toonde reeds vroeg grooten aanleg tot
d. dichtkunst. Hij betrad aanvankelijk 't too-
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neel, zoowel in 't oosten v. Gallicie en Hongarije als to Hamburg en Berlijn, hij hield
voorlezingen over Duitsche letterkunde, gaf
daarin onderricht a. gymnasia, maar vestigde
zich in 1869 te Weenen, om zich geheel a. d.
poezie en 't schrijven voor 't tooneel te wijden.
Van zijn dichtbundels zijn 't meest bekend:
„Zeitlichten" (4e dr., 1880); „Bliithen u. Blatter"
(1862); „Brennesseln" (1879) en „Thauperlen".
Van zijn blijspelen zijn ook in ons vaderland
gunstig bekend: „Frauengrille"; „Ultimo";
, Weibliche Rekruten" en „Vier Treppen hoch".
Zijn tooneelstukken zijn in 4 din verzameld
onder d. titel „Biihnenspiele" (1873). Zijn echtgenoote HERMA CZIGLER VON ENY VECSE iS inSgelijks een begaafde schrijfster en dichteres;
hooggeroemd worden haar „Jugendtraume";
Aus der Tiefe" en 't epos „Wiedereroberung
Pannoniens" (1878).
Capistranus (Jon.), geb. 24 Juni 1386 te
Capistrano in Z.-Italio, bekleedde een rechterlijk ambt te Napels, maar gevoelde zich
op 30-jarigen leeftijd geroepen als monnik in
d. Franciscaner-orde te treden en d. hem geschonken gave der welsprekendheid aan te
wenden tegen d. ketters en tegen d. Turken.
d. Pausen Martinus V, Eugenius IV, Felix V
en Nicolaas V maakten v. zijn talent en
gloeienden ijver gebruik en zonden hem als
legaat overal, waar 't gezag of 't heil der
kerk bedreigd werd: op concilion, tegen d.
Hussieten, tot 't prediken v. d. kruistocht
tegen d. Turken, 't bekeeren v. heidenen en
't stichten v. Frantiscanerkloosters. Te Weenen predikte hij op d. pleinen voor onafzienbare scharen en in Moravia bekeerde hij 16 000
Hussieten. Zijn overmatige ijver dreef hem
echter in Silezie tot ontzettende daden: te
Breslau werden 40 Joden gepijnigd en levend
verbrand, to Liegnitz en Schweidnitz d. wederspannigen ter dood gebracht. d. Duitsche vorsten gaven geen gehoor a. zijn oproep ter
heirvaart tegen d. Turken, maar, toen Belgrado bedreigd werd, bracht hij 60 000 Hongaren in d. wapenen, die hij onder tucht en
regel hield en zoo met geestdrift vervulde,
dat zij d. Turksche macht vernielden. Uitgeput
door overspanning en ontbering, werd hij ziek
en hij overl. in een Franciscanerklooster te
Illock, 23 Oct. 1456. Hij was klein en mager,
at en dronk zoo eenvoudig mogelijk en gunde
zich bijna geen slaap. Hij werd in 1690 door
paus Alexander VIII heilig verklaard. Zijn
gedenkdag is 23 Oct. Hij was d. schrijver v.
,,Speculum clericorum", „De potestate Papae
et de conciliis" on „De poenis inferni et purgatorii".
Capita aut navim was een Romeinsch
dobbelspel, overeenkomende met 't „kruis of
munt" v. d. nieuweren tijd. Men wierp muntstukken omhoog on voor d. eenen wedder
waren d. stukken, waarvan 't hoofd v. Janus
(capita, met dubbel aangezicht), voor d. anderen
wedder die, waarvan d. voorsteven v. een
schip (navis) bij 't nederkomen bovenlag.
Capita,nata, is een provincie in 't Z.-0.
v. 't koninkrijk Italie on wordt tegenw. Foggia geheeten. 't Is 't deal v. Apulie, dat t. N.-W.
v. Terra di Bari ligt, en grenst t. N. en 0. a.
d. Adriatische zee. Er wonen op 140 Ifr. geogr.
mijl 330 000 menschen. 't Ligt a. d. voet der
oostelijke helling der Apennijnen, die hier
eenige uitloopers hebben, en bij 't voorgebergte
Gargano bij d. golf v. Manfredonia, waar d.
Calvo zich 1500 M. boven d. zee verheft. In
't Z.-0. is een welige grasvlakte 12 geogr. mijl
lang en 5 geogr. mijl breed, die Tavogliere di
Puglia (Schaakbord v. Apulie) genoemd wordt.
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d. Hoofdrivieren zijn d. Candelaro en d. Ofanto.
Langs d. kust zijn geen havens, maar lange
lagunen of strandmeren, die door een smalle
landtong d. zee gescheiden zijn, veel zout
opleveren, maar in 't heete jaargetijde schadelijke dampen doen oprijzen. Langdurige
droogte doet er soms d. oogst mislukken,
maar anders brengt d. grond er een overvloed
v. graan, ooft, olie en wijn voort. Er is ook
veefokkerij, inzonderheid v. schapen, die v.
merinoschapen afstammen, maar weinig handel, nijverheid en beschaving. d. Hoofdstad
is Foggia.
Capitis diminutio is in 't Romeinsche
recht een vermindering v. d. burgerlijken toestand. Wie in 't voile bezit is v. d. vrijheid,
v. d. burgerlijke en burgerschapsrechten en
v. d. familierechten heeft volgens 't Rom.
recht een caput, een status, wie een of meer
dezer rechten verliest capitis diminutionem.
Capitool ('t) was oorspronkelijk d. burg
v. 't oude Rome, waar 't nationale heiligdom,
d. tempel v. Jupiter, stond, gebouwd op d.
kleinste der zeven heuvelen, op d. Mons Capitolinus, die er d. Tarpejische rots vormt, onder
Tarquinius Priscus begonnen en eerst na d.
verdrijving der koningen voltooid. d. Naam
is ontstaan, toen men bij 't effenen v. d. bodem
een bloedend menschenhoofd (caput) vond,
'tgeen d. waarzeggers voor een gunstig teeken
verklaarden. Onder Sylla en later nog eenmaal brandde 't Capitool af, doch 't werd telkens sterker opgebouwd. d. Tempel bevatte
kostbare gedenkstukken v. kunst on was d.
bewaarplaats der gewichtigste archieven v.
d. Staat on v. d. Sibillijnsche boeken. Er zijn
op d. Area Capitolina nog bouwvallen v. 't
oude Capitool. 't Tegenw. Capitool is een reeks
v. prachtige gebouwen, die a. drie zijden 't vierhoekig Capitool-plein omringen on waarvan
't schoonste 't Paleis v. d. Senaat is. Overdrachtelijk wordt d. naam capitool gegeven a. gebouwen, bestemd tot zetels v. regeering, o. a. a.
't paleis v. d. Vereenigde Staten to Washington.
Capitularien noemt men d. verzamelingen v. verordeningen der Frankische monarchic, waarvan sommige nog in haar geheel,
andere slechts bij uittreksel of wat d. hoofdinhoud aangaat, voorhanden zijn. d. Meeste
zijn v. Karel d. Groote on Lodewijk d. Vrome.
Zij zijn onschatbaar voor d. kennis v.'t maatschappelijk en burgerlijk leven in d. middeleeuwen, d. rechtswetenschap en d. staathuishoudkunde. 't Eerst zijn zij verzameld door
d. abt Andegisus, in 827, later vermeerderd
door Benedictus Levita on vervolgens moormalen uitgegeven. d. Beste uitg. is die v.
Baluzius (Par. 1677, herdr. 1780 en 1796). Ook
heeft Pertz ze in zijn „Monuments Germaniae"
opgenomen.
Capitulatie heat 't verdrag, dat een belegerde stad of sterkte sluit, voordat daze
zich overgeeft. Als d. belegerde plaats door
gebrek a. levensmiddelen of krijgsbehoefte,
door mismoedigheid der verdedigers of verzet der bevolking 't niet meer 'louden kan
of als een bombardement alles vernielt en
er bras geschoten is, steekt d. verdediger d.
witte vlag uit ten teeken, dat hij onderhandelen wil; d. aanvaller zendt dan parlementairen, die met d. hooiden der verdediging
d. voorwaarden trachten to bepalen, volgens
welke d. overgaaf geschieden zal: of d. bezetting krijgsgevangen blijft of hoe die uittrekken zal, of er een oorlogsschatting zal
worden opgebracht, welke sterkten al of niet
overgeleverd worden en in 't algemeen wat
't eigendom v. d. overwinnaar wordt. Stemt
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d. verdediging in d. opgelegde voorwaarden
toe, dan zegt men, dat deze capituleert. Er
zijn voorbeelden in d. geschiedenis, dat geheele legers te velde of geheele vioten, die
in een hachelijke positie geraakt waren, capituleerden.
Capiz of Capis is een provincie met een
gelijknamige hoofdstad op 't a. Spanje behoorende Philippijnsche eil. Panay. d. Provincie, die rijst, verfhout en stofgoud oplevert, heeft 275 000 bew., de stad Capiz, die a.
d. noordkust ligt, heeft een haven, een fort
en 11 000 inw.
Capmany y de Montpalan (ANTONIO
DE), geb. 24 Nov. 1742 te Barcelona, genoot
een wetensch. opleiding, trad in d. krijgsdienst en streed in 1762 in d. oorl. tegen Portugal. In 1770 had hij 't bestuur over een
volkplanting, die uit Cataloni6 n. Sierra Morena ging, en daarna wijdde hij zich a. historische en oudheidk. studi6n. Gedurende d.
Fransche overheersching week hij naar Sevilla en in d. bevrijdingsoorlog werkte hij,
, 00k als lid der Cortes, ijverig mede .a. 't oprichten v. een vrijen en constitutioneelen
.Spaanschen staat. Hij overl. in 1813 te Cadix.
Hij is beroemd geworden door d. volgende
werken: ,Memorias historicas sobre Barcelona" (4 dIn, 1779); „Codigo de las costumbres
maritimas de Barcelona" (4 dln, 1791); „Filosofia de la elocuencia" (1777) en „Arte de
traducir del idioma Frances al Castellana"
(1776).
Capis mortis causa is 't in eigendom
verkrijgen eener zaak, wier inbezitneming
afhankelijk was gesteld v. d. dood eens derden persoons. d. Zaak wordt dan niet verkregen door erfenis bij versterf of krachtens
testament, maar omdat A. als daartoe rechthebbende a. B. verklaart: wanneer C. sterft,
wordt d. zaak uw eigendom.
Capo d'Istria, is een belangrijke Oostenrijksche handels- en fabriekstad in 't markgraafschap Istri6, 15 KM. t. Z. v. Triest, a. d.
golf Valle Stagnon. Zij ligt op een rotsachtig
dat met een brug a. 't vasteland verbonden is, en heeft 90 000 inw. Er zijn een
kasteel, een fraaie hoofdkerk, veel schoone
bouwwerken in Venetiaanschen stip. (want d.
stad behoorde sinds d. 10e eeuw a. d. republiek Veneti6) en in d. nabijheid wordt veel
zout gewonnen.
Capo d'Istrias (JOHANNES ANTONIUS, graaf
v.), stamde of v. een aanzienlijk geslacht, dat
reeds in d. 14e eeuw op d. Ii5nische eilanden
bekend was. Hij werd geb. op 't ail. Corfu in
1776 en studeerde to Padua on to Veneto. In
1798 keerde hij naar zijn, toen onder d. heerschappij der Franschen gekomen vaderland
terug en, toen in 1800 d. republiek der zeven
IOnische ail. door d. Porte onafhankelijk was
verklaard, onder d. bescherming v. Rusland
en Engeland, werd CAPO D'ISTRIAS belast met
d. inrichting on het bestuur v. Cephalonia,
Ithaca on Santa Maura. In die betrekking en
als minister, eerst v. Binnenl., daarna v. Buitenl. zaken, handel on zeewezen (1802-1807),
maakte hij zich zeer verdienstelijk. Later zijn
vaderland op d. Ionische ail. niet meer v. dienst
kunnende zijn, begaf hij zich naar Rusland,
waar hij v. 1809 t. '22 in hooge betrekkingen,
laatst als minister v. Buitenl. zaken, werkzaam was. Wijl keizer Alexander, die d.
Grieken in hunnen opstand tegen d. Turksche
heerschappij niet openlijk ondersteunde, hem
v. heimelijke verstandhouding met zijn landgenooten verdacht, nam hij zijn ontslag en
girig hij naar Zwitserland. Nadat hij veel had
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gedaan om belangstelling voor d. vrijheidsstrijd der Grieken bij d. volken v. WestEuropa op to wekken, werd hij als president
a. 't hoofd der Grieksche regeering geplaatst,
welk ambt hij 18 Jan. 1828 to Nauplia aanvaardde. Doch d. Grieken, al hadden zij met
heldenmoed gestreden, waren nog niet rijp
voor 't ordelijk, vrijzinnig en degelijk bestuur
v. CAPO D'ISTRIAS, die met vasto hand d. orde
handhaafde, handel en nijverheid opbeurde,
steden deed bloeien en 't land in een geregelden staat herschiep. Er ontstond misnoegen
tegen hem en hij vial 9 Oct. 1831 door d. hand
der moordenaars PIETRO en GEORGIO MAUROMICHALIS.

Caponniere heat in d. vestingbouw een
tegen 't vuur gedekte gemeenschapsgang
tuss. twee werken, bijv. tusschen d. hoofdwal
en 't ravelijn, d. bedekten wag en een voorliggend work. Ook in d. veldfortificatie komen
dikwijls caponniOres voor. Zulke gangen zijn
of geheel bomvrij of slechts v. ter zijde gedekt, ook heeft men somtijds slechts een der
zijden gedekt (halve caponniere). Veelal dienen
d. caponnieres tevens tot verdediging, bijv.
v. droge grachten en bedekte wegen; zij zijn
dan voor geschut en geweervuur ingericht.
Capores, uit 't Hebreeuwsch, bet. dood,
verdorven, ten gronde gericht.
Cappa is d. naam v. een middeleeuwsch
kleed, een mantelvormig gewaad, dat 't geheele lichaam omgaf met wijde, open mouwen
en veelal met een kap. 't Had ook wel een
langen sleep, die over d. arm gedragen werd,
en heette dan Cappa magna. Thans is d. cappa
magna een rangmatig koorgewaad v. kardinalen, bisschoppen en prelaten.
Cappadocia is d. oude naam v. een groot
gewest in Klein-Azie z begrensd door d. Zwarte
zee, Armenia, Galatia, Pamphylio en 't Taurische gebergte, dat 't v. Cilici6 scheidde. d.
Bewoners stonden bekend als achterlijk in
ontwikkeling; zij waren v. Syrischen oorsprong, meestal onderworpen a. andere volken
en betaalden dan schatting in paarden, mullezels en rundvee.
Capparis; Capparideen. Capparis
is 't voorn. geslacht v. d. familie der capparideen, die kruiden en kleine heesters omvat,
welke in d. warme luchtstreek on d. kustlanden der Middell. zee groeien. d. Vrucht is
een Oenhokkige bas of doosvrucht; d. zaden
bevatten geen kiemwit. d. Meest bekende
soort is C. spinosa L. (C. sativa Pers.), d. Kapperheester ; deze groeit op rotsen in Z.-Europa
en N.-Afrika en revert in hare bloemknoppen
een fijne specerij. Zoodra d. bloemknoppen
zich ontwikkelen, worden deze geplukt, eenige
urea in d. schaduw gedroogd, in azijn of in
zout gelegd en in vaten verzonden. Zij blijven
drie jaar goad.
Cappel (Lours), geb. 15 Jan. 1534 to Parijs,
was een beroemd Hervormd godgeleerde,
achtereenvolgens predikant to Antwerpen,
Sedan en Parijs. Na d. Bartholomeusnacht in
1572 ontkwam hij n. Duitschland en poogde
hij d. Protestantsche vorsten tot hulp zijner
land- en geloofsgenooten over to halen. Hij
behoorde tot d. professoren, die in 1575 door
Marnix v. s. Aldegonde voor d. Leidsche hoogeschool geworven werden, maar keerde later
n. Sedan terug, waar hij 16 Jan. 1586 overl.
Hij schreef o. a. „Speculum papismi" en „Cornmentarii in Calvini catechismum". — Ook zijn
broederszoon Lours c., geb. 15 Oct. 1585, hoogl.
to Saumur en daar overl. 18 Juni 1658, was
beroemd door zijn theologische schriften, inzonderheid door zijn „Critica sacra" (Parijs,
31
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1650) en „Arcanum punctationis relevatum"
(te Leiden in 1824 door ERPENIUS uitgeg.)
Cappelle (JOHANNES PIETER VAN), een voortreffelijk letter- en natuurkundige, werd geb.
te Vlissingen, 9 Apr. 1783. Hij voltooide zijn
studien a. 't Athenaeum te Amsterdam en
onderwees eerst d. wis-, bouw- en zeevaartkunde a. d. teeken-, bouw- en zeevaartkundige
Academie te Groningen, welke betrekking hij
met 't praeceptoraat a. d. Lat. scholen te
Amsterdam verwisselde, tot hij in 1815 aangesteld werd tot hoogl. in d. Nederl. taal- en
letterkunde a. 't Amsterd. Athenaeum, waarbij,
na d. dood v. zijn schoonvader, d. hoogl. H. Bosscha, in 1819, 't onderwijs in d. Vaderl. geschiedenis gevoegd werd. Met ijver en voor
een talrijk gehoor nam hij deze betrekking
waar tot zijn dood (26 Aug. 1829). Behalve
redevoeringen en verhandelingen gaf VAN
CAPPELLE in 't licht: d. „Quaestiones mechanicae" v. Aristoteles (1812); ,Bijdragen tot d.
geschiedenis der natuurkunde bij d. Ouden"
(1815); „de Zenobia, Palmyrenorum Augusta"
(1817); „Bijdragen tot d. geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland" (1821);
„Over d. schutsluizen en 't doorlaten v. schepen" (1826); „Bijdragen tot d. geschiedenis der
Nederlanden" (1827) en „Filips Willem, prins
v. Oranje" (1828). Ook bearbeidde hij met prof.
M. Siegenbeek te Leiden en prof. A. Simons
te Utrecht een uitg. v. Hooft's „Nederl. historian" met ophelderende aantt. in 8 din. (1824)
en in d. werken v. d. Haarlemsche maats.
der Wetensch. is een bekroonde verhandeling
v. hem opgenomen Over d. brandspiegels v.
Archimedes". Na zijn dood gaf zijn ambtgenoot D. J. Van Lennep nog v. hem uit: „Nagelaten bijdragen tot natuurkunde en geschiedenis (1831).
Cappelle (AREND GERARD VAN), geb. 16 Mei.
1795 te Leiden, een broeder v. d. voorg., studeerde te Amsterdam in d. letteren en werd
daar rector a. d. Lat. scholen. Na met vrucht te
hebben gearbeid, nam hij in 1847 zijn ontslag
en overl. hij to Arnhem in 1852. Hij gaf in 't
Licht een „Verzameling v. Grieksche woorden"
(1835); „P. Terentii Afri Comoediae" (1831) en
Commentatio de regibus et antiquitatibus
Pergamensis" (1841).
Cappino (GINo, markies), gob. 14 Sept. 1792
in Toscane, werd kamerheer a. 't Hof v. d.
Groothertog, maar trok zich, wijl hij vrijzinnige beginselen toegedaan was, terug, toen
ook in Toscane reactionnaire vervolgingen
begonnen. Toen d. vrijheid scheen door to
breken, in 1847, trad hij op d. voorgrond en
was hij eenigen tijd president v. 't ministerie
en bij d. terugkomst v. d. Groothertog in 1849
bleef hij lid der Regeeringscommissie. In 1859
na d. vereeniging der Ital. Staten onder 't
Huis v. Savoye word hij president v. d. Staatsraad in Toscane en lid v. d. Ital. Senaat. Hij
overl. to Florence, 3 Febr. 1876. Hij schreef
geschiedk. opstellen in wetensch. tijdschriften
en bezorgde een uitg. v. Coletta's „Storia del
reame di Napoli"; v. d. „Document di storia
italiana"; v. Dante's „Divina commedia" en.
een 5n druk v. 't „Vocabulario degli Accademici della Crusca".
Ca,praja, is eon klein Ital. eiland in d.
Toscaansche zee, 33 KM. t. 0. v. d. N.-punt
v. Corsica. 't Is vulkanisch en bergachtig,
heeft 7 a 8 KM. omtrek en a. d. oostzijde een
versterkte haven. Er zijn 800 bow., die v.
vischvangst, geitenfokkerij en wijnbouw leven.
Capranica (LuiGI, markies), geb. 13 Nov.
1821 to Rome en overl. 7 Jan. 1891 te Milaan,
was
een in Italie hooggewaardeerd schrijver
-
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v. historische romans en drama's. Hij diende
bij d. Pauselijke lijfwacht, toen zijn drama
„Francesco Ferrucio" hem algemeene vermaardheid en staatk. beteekenis bezorgde; dit
stuk werd nl. te Rome vertoond op 15 Nov.
1848 en gaf aanleiding tot zulke stormachtige
staatk. betoogingen, dat paus Pius IX twee
dagen daarna Rome verliet en naar Gaeta
ging. Na d. herstelling v. 't Pauselijk bewind
werd hij gebannen en woonde hij to Venetie,
waar hij in 't licht gaf: d. dichtbundel „Veglie
d'amore", 't drama „Vittoria Accoramboni"
en d. romans „Giovanni dalle Bande Nero";
„La congiura di Brescia" en „Fra Paolo Scarpi".
Wijl hij ijverig meedeed a. d. pogingen om
Veneto v. d. Oostenrijkers to bevrijden, werd
hij ook daar verbannen en vestigde hij zich
in 1861 voor goed to Milaan. her schreef hij
nog menigen roman, waarvan „La contessa
di Melzo" en „Papa Sisto" d. laatste zijn.
Capra,ra, (AENAEAS SYLVIIIS, graaf v.), gob.
in 1631, was een bloedverwant v. Piccolomini
en v. Montecuculi en Keizerlijk veldmaarschalk. Hij streed al d. groote veldslagen en
belegeringen v. d. oorlogen tegen Frankrijk
(1672—'78 en 1689—'97) mede en vocht daar
tusschen en daarna in Hongarije tegen d.
Turken met afwisselend geluk. Hij had in 't
geheel 44 veldtochten medegemaakt en overl.
3 Febr. 1701.
Caprara (JOH. BAPT. graaf v.), geb. 29 Mei
1733 to Bologna, een bloedverwant v. d. voorg.,
werd kardinaal en aartsbisschop v. Milaan.
Paus Pius VII zond hem in 1801 als legaat
naar Parijs; hij voerde d. onderhandelingen
met Napoleon en bediende op Paschen v. 1802'
in d. kerk Notre Dame d. eerste mis na d.
Omwenteling. Op 28 Mei 1805 zalfde hij keizer
Napoleon to Milaan tot koning v. Italie. Hij
overl., blind, to Parijs, 21 Juli 1810.
Caprera is een der Buccinarische eilanden, die t. 0. v. d. N.-punt v. 't ail. Sardinia
in d. Toscaansche zee liggen. Caprera is door
zeeengten v. 2 a 3 KM. breedte v. d. kust on
v. 't ail. Maddalena gescheiden, 11 KM. lang,
5 KM. breed, rotsachtig on zonder ander water
dan d. opgevangen regen. Er zijn echter gOede
weiden voor geiten. In d. laatsten tijd is dit
eil. vermaard geworden, omdat GARIBALDI na
d. vestiging v. 't koninkrijk Italie 't in eigendom verkreeg, er versch. jaren woonde, er in
1882 overleed en begraven werd. In 1884 heeft
d. familie Garibaldi 't eiland weder a. d. Ital.
regeering overgedragen.
Capri, bij d. Ouden Capraea, is een eiland
in d. Middell. zee tegenover Napels, a. d.
mond der golf v. Napels. 't Bestaat uit twee
hooge bergen, die als d. horens eener klipgeit
omhoog steken (capri = geit), die door een
hoogvlakte ter grootte v. 5500 HA. verbonden
zijn. Daze laatste is bij uitstek vruchtbaar,
gezond on schoon; 't voorn. voortbrengsel is
een voortreffelijke wijn; ook komen er veel
kwartels. Onder d. Rom. keizers was Capri
een zeer gezocht lustoord; Tiberius bracht er
d. laatste zeven jaren v. zijn leven door..
't Eiland is slechts op enkele plaatsen toegankelijk en heeft ongeveer 4400 bew. in twee
vlekken: Capri en Anacapri. Men vindt er
eenige merkwaardige grotten, onder welke
d. Matromania, d. Arco on d. Azuurgrot of
Blauwe grot bijzondere melding verdienen. d.
Blauwe grot is in 1826 door A. KOPISCH ontdekt; d. ingang is slechts een Meter boven d.
waterspiegel, d. grot verbreedt zich tot 16 M.,
is 30 M. lang on bevat schoone druipsteenfiguren.
Capricornus bet. steenbok en is zoowel
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d. naam v. 't herkauwend dier als v. 't sterrenbeeld; zie over dit laatste 't art. Zodiak.
Capricorn-channel of Steenbokskanaal heet d. zeeengte t. 0. v. Nieuw-Holland,
tuss. 't Swainriff in Queensland en d. Capricorn-eilanden, die even t. N. v. d. steenbokskeerkring liggen.
Caprifoliaceen is een plantenfamilie, die
wij ons 't best vertegenwoordigen door d. bekende kamperfoelie (een verbastering v. d. naam
caprifolium = geitenblad). Deze famili6 omvat
kruiden, heesters en klimplanten met trechtervormige bloemkronen en gewoonlijk veelhokkige bessen. 't Voorn. geslacht beet lonicera
en d. wetensch. naam v. onze tuinkamperfoelie is Lonicera caprifolium L. Andere soorten
zijn: d. wilde kamperfoelie (L. periclymenum L.)
en L. tartarica, een sierlijke heester met rozeroode bloemen.
Caprivi de Caprara de Montecucolli (GEORG LEO v.), geb. 24 Febr. 1831 to
Berlijn, trad in 1849 in Pruis. krijgsdienst en
klom snel in rang, zoodat hij in 1861 kapitein
bij d. generalen staf was. Bij d. oorlog v.1866
streed hij als majoor in Bohemen en in d.
oorlog v. 1870 en '71 in Frankrijk als chef v.
d. generalen staf v. 't 10e armeekorps voor
Metz en a. d. Loire. In 1882 was hij luit.generaal en commandant eener divisie to Metz
en in 1883 werd hem d. leiding der admiraliteit opgedragen met d. rang y. vice-admiraal.
In dozen werkkring heeft hij 't torpedo-stelsel
en 't houden v. eskader-manoeuvres op groote
schaal zeer bevorderd. Toen in 1890 d. spanning
tuss. keizer Wilhelm II en d. rijkskanselier
Bismarck zoo groot werd, dat doze laatste
zijn ontslag vroeg, werd CAPRIVI zijn opvolger;
als rijkskanselier en als hoofd v. 't Pruis.
ministerie, belast met d. portefeuille v. Buitenl.
zaken, leidt hij d. staatkunde v. 't Duitsche
rijk en v. 't koninkrijk Pruisen.
Capsicum L. heet een uitgebreid plantengesl. uit d. fam. der nachtschaden (solaneen).
Eenige der meest bekende soorten zijn: C.
annuum L. en C. longum D.C., wier vruchten d.
zoogen. Spaansche peper leveren; C. frutescens ;
C. baccatum ; C. grossum, welks vrucht Cayennepeper genoemd wordt, en een soort, die in
Spanje Pimiento dulce beet en als salade gegeten
wordt. Wijl d. plant, met vruchten beladen,
die eerst groen en daarna scharlakenrood zijn,
een sierlijk voorkomen heeft, worden eenige
soorten als sierplanten gekweekt.
Capua, is een schoone stad a. d. westkust
v. Italie, d. hoofdplaats v. Terra di Layoro,
a. d. Volturno, 33 S.M. ben. Napels, waarmede
zij door een spoorweg verbonden is. d. Cathedraalkerk is bezienswaardig wegens een door
18 antieke zuilen gedragen koepel. Er zijn
ruim 12 000 inw. d. Stad werd in d. 9e eeuw
gebouwd in d. nabijheid der bouwvallen v. 't
oude Capua, dat in pracht, aanzien en belangrijkheid met Rome en Carthago werd
vergeleken. Hier werden d. vermaarde welriekende zalven en d. prachtige purperen gowaden vervaardigd, die d. rijke Romeinen
gebruikten, benevens sierlijk vaatwerk. Er
waren waterleidingen, fonteinen, kanalen,
baden, tempels en een amphitheater. Hannibal vertoefde er met zijn zegepralend lager
na d. slag bij Cannae on d. weelde der plaats
verslapte zijn soldaten. Hij wilds Capua tot
hoofdstad v. Italie verheffen en d. stad verbond zich daarom met hem tegen d. Romeinen, die haar na vijf jaar heroverden. 't Oude
Capua werd door d. Wandalen verwoest, door
Narsus in d. 4e eeuw herbouwd, maar door
d. Longobarden geheel vernield. Er zijn nog
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overblijfselen v. 't amphitheater en andere
bouwwerken.
Capuana (Lumi), geb. 27 Mei 1839 to
Mineo in Z.-Italie, is een vruchtbaar letterkundige v. d. nieuweren tijd. Zijne verzen en
novellen vinden grooten bijval on als journalist heeft hij grooten invloed op 't schouwtooneel on d. letterkunde. Hij schreef: „Garibaldi" (een gedicht in drie zangen); „Vanitatum vanitas" (een cyclus v. sonnetten);
„Profili di donne" (2e dr. 1877); „Giacinta"
(1879); „Un bacio" (1881) on „Studj sulla letteratura contemporanea" (2 dln, 1882).
Capucijnen. Doze monnikenorde, ontstaan
uit die der Franciscanen, werd in 1525 gesticht
door d. Franciscaan Matteo de Bassi. Paus
Clemens VII bekrachtigde hare vestiging. Zij
heet naar d. kap of capuchon, die door d.
laden dozer orde a. 't overkleed gedragen
wordt. Zie over doze orde : Wadding „Annales
ord. Minorit. VII" on Boverii „Annal. Capucinorum (Lugd. 1632 en '39), welk work voortgezet is door Marcellinus de Pisa in „Annales,
cot. Tom. III" (Lugd. 1676) on verkort door
C. de Aremberg in „Flores seraphici, ex
amoenis ann. Boverii collecti" (Colon. 1640 on
'42). Andere werken over doze orde worden
opgegeven in: Bern. a Bononia „Bibliothec.
script. ordin. Minorit." en : Dios. a Genua
„Biblioth. script. ord. S. Franc. Capucin."
(Genua, 1680, vermeerd. 1691), een zeldzaam
work.
Caput mortuum noemden d. scheikundigen in vroegeren tijd d. droge stoffen, die
na een destillatie overbleven. Thans noemt
men alleen caput mortuum of doodekop een

onzuiver ijzeroxyde, dat bij 't bereiden v.
Nordhauser zwavelzuur overblijft. Zie hierover 't art. doodekop.
Capybara is d. inlandsche naam v. 't in
Z.-Amerika voorkornende watervarken (hydrochoerus). Dit is een knaagdier v. 1 Meter lang,
met een breeden, platten kop, kleine oogen,
zwemvliezen tuss. d. teenen en dun behaarde
huid. 't Leeft a. d. oevers v. rivieren on moron,
voedt zich met planten en wordt druk gejaagd
om 't buitengewoon smakelijk vleesch.
Caqueta heet een linksche tak v. d. Amazonen-rivier, die in Nieuw-Granada a. d. oostelijke helling der Cordilleras ontspringt, vervolgens d. grensscheiding tuss. Ecuador en
Brazilie vormt en onder d. naam Japura in
d. hoofdrivier stroomt. In haar bovenloop is
d. waterval Arara-Coara, die 20 M. hoog is.
Carabobo is een provincie v. d. Z.-Amer.
republiek Venezuela, a. d. Antillische zee, t.
W. v. Caracas, 100 vk. geogr. mijl groot met
1 170 000 bow. d. Hoofdstad hoot Valencia. 't
Noordelijk deal is vruchtbaar on brengt koffie.
cacao en suiker voort, 't zuidelijk deel bestaat
uit llano's (grasvlakten), waar veel vee gefakt
wordt. 't Is er warm on a. d. kust ongezond.
Caracalla heette eigenl. MARCUS AURELIUS
ANTONINI'S BASSIANUS, doch werd n. d. Gallische kleederen, die hij droeg, aldus genoemd.
Hij was in 188 to Lyon geb. en volgde in
211 zijn vader ALEX. SEVERUS op, in vereeniging met zijn brooder Geta, dien hij niet lang
daarna in d. armen zijner moeder Julia Domna
list ombrengen. Hij toog herhaaldelijk ten
krijg en gaf dan blijken v. wreedheid tegen
d. overwonnenen. Na eon zesjarige regeering,
gedurende welke hij in bloeddorst en dwaasheid Caligula on Nero evenaarde, word hij in
217 vermoord door d. prefect der Praetoriaansche lijfwacht MACRINUS, die hem als
keizer opvolgde.
• Caracara is d. inlandsche naam v. een
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soort roofvogels, die tot d. familie der valken
behooren en Z.-Amerika bewonen. Zij zijn
zoo groot als d. zee- en vischarend. d. Zwartkoppige caracara (Brazil)aansche arend, Falco
Brasiliensis) maakt jacht op slangen en kleine
dieren; d. witte caracara (Falco degener) leeft
v. visch.
Caracas is d. hoofdstad der Z.-Amer. republiek Venezuela. 't Was voorheen ook d.
hoofdstad der prov. Caracas, t. 0. v. d. prov.
Carabobo a. d. Antillische zee gelegen en
thans bij d. aangrenzende provinci6n ingedeeld.
d. -Hoofdstad Caracas ligt in een verrukkelijk
schoon dal a. d. voet v. d. Silla, die 2700 M.
hoog is, en 11 KM. t. Z. v. d. zeehaven La
Ouayra, waarmede d. stad sedert 1883 door
een spoorw. verbonden is. Caracas neemt snel
in bevolking toe. Nadat door d. aardbeving
v. 26 Dirt 1812, waarbij 12 000 menschen omkwamen, 't aantal inw. tot 20 000 gedaald was,
is 't gaandeweg gestegen tot ver over d. 70 000.
Er is een schoon wandelpark, d. Plaza Bolivar, met een prachtig monument v. Bolivar
d. Bevrijder. Verder vindt met er 't Congresgebouw en alle centrale regeeringsgebouwen,
een universiteit met 27 hoogl. en 800 studenten, een groote cathedraalkerk, die d. aardbeving heeft getrotseerd, veel kerken, kloosters en allerlei inrichtingen voor onderwijs.
d. Inwoners drijven een belangrijken uitvoerhandel in cacao, tabak, katoen, kinabast, indigo,
verfhout en huiden.
Caracci. Versch. Ital. schilders v. dezen
naam zijn in d. kunstgeschiedenis beroemd,
vooral door 't aandeel, dat zij hadden in d.
hervorming der kunst in 't laatst der 16e eeuw.
Caracci (Lunovlco), geb. to Bologna in
1555, overl. in 1619, merkte reeds vroeg op,
dat in d. schilderkunst v. zijn vaderland een
oppervlakkigheid en achteloosheid was doorgedrongen, tegen welke hij zich geroepen
gevoelde een gestrenger behandeling v. 't
penseel en een getrouwer navolging v. d.
natuur aan to bevelen. Aanvankelijk vond
zijn streven goon waardeering, doch eindelijk
gelukte 't hem, zijn grondstellingen ingang
to doen vinden met behulp zijner neven
AGOSTINO C. en ANNIBALE C. Htj stichtte met
hen d. Accademia degli incamminati (v. incamminare = op den weg brengen), die bestemd
was om zijn inzichten to doen veld winnen.
Daartoe leidden zij d. leerlingen op tot eenvoud, waarheid en juistheid door middel v.
theoretisch onderwijs in d. perspectief en d.
kennis v. 't menschelijk lichaam en door
middel v. practische oefeningen naar 't pleisterbeeld, 't naakte model en dergelijke hulpmiddelen. Wijl zij daarbij d. kweekelingen
met groote vriendelijkheid, voorkomendheid
en geduld behandelden, stroomden bijna alle
jonge schilders naar deze kweekschool toe.
d. Beste stukken v. dozen meester zijn te
Bologna, zooals: eene Madonna, staande in
een glorie, op d. maan, met s. Franciscus en
s. Hieronymus a. haar zijde; tafereelen uit
't leven v. s. Benedictus en s. Cecilia en d.
Boodschap a. Maria.
Caracci (AGOSTINO), neef v. d. voorg., geb.
te Bologna in 1558, gest. 1601 of 1605, was eerst
tot 't goudsmeden bestemd, maar maakte in
d. schilderkunst en in 't graveeren zulke vorderingen, dat hij or zich geheel aan wijdde.
Hij bezat veel wetensch. ontwikkeling en nazi
a. d. bovenvermelde academie 't theoretisch
onderwijs op zich. Als plaatsnijder heeft hij
d. meesten room; zijn stukken overschrijden
echter dikwijls d. grenzen v. 't betamelijke;
zij zijn zeldzaam.
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Caracci (ANNIBALE), broader v. d. voorg.,
geb. to Bologna in 1560, overl. to Rome in
1609, was eerst kleermaker, maar vatte 't penseel op en werd door zijn oom Ludovico gevormd. 't Eerst maakte hij zich bekend door
een „s. Rochus, aalmoezen uitdeelende", een
stuk, dat thans to Dresden is, maar overtroffen wordt door zijn „Genius des rooms",
die daar ook de galerij versiert. d. Meeste
zijner stukken betreffen mythologische onderwerpen. Hij was een der baste navolgers v.
Correggio on streefde in ordonnantie Rafael
op zijde. Ofschoon zijn broader AGOSTINO vindingrijker was en hij tot 't geven v. onderwijs
minder geschikt was, is hij in d. behandeling
v. 't penseel d. grootste CARACCI.
Caracci (ANTONIO), een zoon V. AGOSTINO
c., geb. to Venetia in 1583, stierf in 1618 a. d.
gevolgen v. een losbandige leefwijze, nadat
hij voortreffelijke stukken had geleverd, onder
welke twee schilderijen in olieverf in d. kerk
v. s. Bartolomeo dell' Isola 't vermaardst zijn.
Caracci (FRANCESCO), bijgen. FRANCESCINI,
gob. 1595, was d. zoon v. eon broader v.
AGOSTINO en ANNIBALE. Als teekenaar behaalde hij grooten roam, doch hij bezwalkte
dien door een ongebonden leven, dat hem
reeds op 27-jarigen leeftijd ten grave rukte.
d. Beroemdste leerlingen uit d. school v. d.
CARACCI in d. 17e eeuw zijn: DOMENICHINO,
GUIDO RENI en ALBANI.
Caraccioli is een oud adellijk Napolitaansch geslacht, dat in zijn bloeitijd meer
dan honderd leengoederen, hertogdommen,
graafschappen e. d. g. bezat. 't Geslacht schrijft
zijn oorsprong toe a. eon Grieksche familie,
die in d. 9e eeuw zich to Napels vestigde. d.
Macht v. dit huis werd gegrond door GIANNI c.,
die in 1415 secretaris werd v. koningin Johanna II, die hem rijk begiftigde, maar door
hem met groven ondank behandeld werd, waarvoor hij met zijn leven moest boeten. Een
der merkwaardigste laden dozer familie was
GALEAZZO C., geb. in 1517, die in weerwil v. d.
smeekingen on bedreigingen zijns vaders (MARINO c., een gunsteling v. paus Leo X on keizer
Karel V) tot 't Protestantisme overging, door
zijn voorbeeld velen tot navolging bewoog,
maar om d. vervolging to ontgaan uitweek n.
GenOve, zich daar nauw aansloot bij CALVIN en
in 1586 overl. In d. nieuweren tijd is d. naam v.
dit gesl. op d. voorgrond getreden door 't
treurig lot v. FRANCESCO C. Doze was admiraal der Napolitaansche vloot, eerst onder 't
koningschap, later onder d. Parthenopeische
republiek. Toen in 1799 BUFFO met behulp der
Britsche vloot in Z.-Italie landde, trachtte
CARACCIOLI dit met weinige schepen to beletten en, toen hij na d. overgave v. Napels
RUFFO in handen viol, liet deze hem — tegen
d. voorwaarden der capitulatie in — ter dood
veroordeelen on a. d. ra v. zijn schip ophangen.
Caraffa heet een insgelijks oud adellijk
Napolitaansch geslacht, waarvan vele laden
tot d. hoogste waardigheden opgeklommen
zijn. In en na d. kruistochten streden CARAFFA'S
als admiraal tegen d. Turken. GIOVANNI PIETRO
C. word paus onder d. naam PAULUS IV. CARLO C.,
een neef v. dezen Paus, werd kardinaal, streed
onder Parma in d. Nederlanden on werd
opgenomen onder d. Malthezer ridders. ANTONIO c., een achterneef v. paus Paulus IV,
was een geleerd man; paus PIUS v verhief
hem tot kardinaal en voorzitter v. d. congregatie tot zuivering v. d. bijbeltekst on tot
verklaring der besluiten v. 't Concilie te
Trento en paus Gregorius XIII benoemde
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hem tot zijn bibliothecaris (overl. 1591). GERMINO C. was luit.-generaal in 't Spaansche
leger onder Parma en ANTONIO C. streed als
keizerlijk veldmaarschalk v. 1683 t. '87 tegen
d. Turken.
Caraffa (MICHELE), geb. in 1787 to Napels,
kapelmeester in die stad, is d. schrijver v.
versch. opera's, die aangename, zoetvloeiende
meledieOn en een eenvoudig accompagnement
hebben, maar gevoelvolle voordracht eischen.
Eenige der meest bekende zijn: „Le solitaire";
„Masaniello"; „II Paria" en „La Fiancée de
Lammermoor".
Caragana hoot een plantengesl., door
Linnaeus onder 't gesl. Robinia gerekend en
tot d. fam. der peuldragers behoorend. d. Soorten, zooals C. frutescens, C. jubata, C. microphylla
en a pygmaea komen meest voor in Noord.
Azio en worden ten onzent als hooge sierheesters in d. vollen grond gekweekt. d. Bloemen zijn gele kelken, d. bladeren veevoeder en
d. zaden een good voedsel voor vogels.
Caraiben (d.) vormden voor drie a vier
eeuwen een talrijken en machtigen volksstam
in 't N.-0. deel v. Z.-Amerika en op d. Antilles.
Zij waren dapper, doch wreed, hadden bijna
goon godsdienst en verslonden de gedoode
vijanden. Hevig en aanhoudend beoorloogd,
zijn zij tot op Eenige honderden verminderd,
die meest op 't eil. s. Vincent wonen. Zij zijn
bruinzwart of olijfkleurig en bestrijken zich
met een rood sap tegen 't steken der insecten,
waarom zij ook roods Caralben genoemd
worden.
Caraibische zee (d.) is 't deel v. d. Atlant.
oceaan, dat zich uitstrekt tuss. Centraal- en
Zuid-Amerika en d. eil. Cuba, Halt en Portorico. Westelijk v. haar liggen d. Caraibische
eil., eon tot d. Antillen behoorende archipel.
Carambole is in 't biljartspel d. naam v.
d. rooden bal, maar wordt overdrachtelijk
toegepast op 't raken v. moor dan een bal met
d. speelbal.
Caramel is gerooste of gebrande rietsuiker. Rietsuiker kan een aanmerkelijke verhitting verdragen, eer d. scheik. samenstelling
(Cia H. On) verbroken wordt, maar bij een
temperatuur v. 210° C. vervluchtigen d. elementen v. twee moleculen water, zoodat er
een hygroscopische massa, d. caramel, overblijft, die donkerbruin v. kleur, bitterzoet v.
smaak en ten deele in water oplosbaar is.
Caramel wordt gebruikt om wijn, likeur e. d. g.
to kleuren.
Caramelli (ARNOLD° G. 31.), geb. in Sept.
1811, overl. 20 Mrt 1891, was gedurende een
groot aantal jaren hoofd v. d. kunsthandel
onder d. firma Buffa en zonen to Amsterdam.
Hij heeft veel gedaan om kunstgewrochten
onder 't publiek to brengen, to verveelvouciigen en kunstenaars to steunen. Hij gaf o. a.
uit: Salm's „Java"; 50 gezichten uit Indio
door Van de Velde; 40 bladen v. „Nederlands
heldendaden ter zee" door Schotel; 20 gravuren „Nationale kunst" door Dake en vele gravuren naar meesterstukken v. 't Rijksmuseum,
n. Israels, Rochussen, Mauve en Mesdag.
CARAMELLI was medestichter en bestuurder v.
d. Amsterd. omnibus-maats. on v. 't Panoramagebouw.
Caran d'Ache is d. pseudoniem, waarachter zich d. geestige teekenaar en schilder
EMANUEL POIRE verbergt. Doze kunstenaar is
in 1863 te Moskou uit Fransche ouders geboren en kwam naar Frankrijk om zijn vijf-jarigen
mffitairen dienstplicht to vervullen. In zijn
vrijen tijd teekende hij caricaturen en schetsen, die door d. daarvoor bestemde tijdschrif-
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ten gretig opgenomen en door 't publiek mei
toejuiching ontvangen werden. Hij ondertee•
kende ze met bovenstaande pseudoniem, een
verfranschte spelling v. 't Russ. woord karan•
dasj, dat potlood beduidt. Door 't succes aan.
gemoedigd, waagde hij zich a. steeds moos
uitgewerkte en degelijker kunstwerken on
weldra verschafte hem zijn pen en penseel d.
middelen um eon weelderig ingerichte villa
in d. schoone Parijsche voorstad Passy to bewonen. Hij schildert daar een reeks militaire
tooneelen, die zeer oorspronkelijk opgevat
zijn en waarop vooral d. paarden verwonderlijk juist geteekend zijn. Volgens zijn eigen
verzekering heeft hij nooit bij een meester
gestudeerd en ook nooit een model voor eenig
deel v. zijn work gebruikt.
Cara,nna (resina caranna)is een harssoort,
die in bladeren gewikkeld of in pijpen uit
Mexico wordt verzonden. Zij is roodachtig
bruin, welriekend en bitter. Volgens De Candolle wordt hij verkregen v. Bursera acuminata.

Caranus wordt als d. stichter v. 't koninkrijk Macedonia genoemd. Volgens 't verhaal
was hij een afstammeling v. Hercules on
kwam hij omstreeks 800 v. Chr. a. 't hoofd
eener volkplanting uit Argos.
Carapa, is een plantengeslacht v. alleen
in d. Keerkringslanden groeiende groote boomen met gevinde bladeren. C. guyanensis wordt
in Guyana 25 M. hoog en 1 M. dik, draagt
bladeren v. 1 M. lang en levert geneeskrachtigen bast en nit d. zaden d. carapa-olio. C.
guineensis is een groote boom in West-Afrika
met lange bladeren en rozeroode bloemen;
uit d. zaden wordt geneeskrachtige olie bereid. C. moluccensis groeit op d. Moluksche
oil. langs 't strand, wordt 10 M. hoog on draagt
vruchten, die op groote granaatappelen gelijken en groote geneeskrachtige zaden beva tten.
Caravaca is eon stad met 15 000 inw. in
d. Spaansche prov. Murcia, a. een tak v. d.
Segura. In d. nabijheid zijn vermaarde wijnbergen en d. grot Barquila met druipsteenfiguren.
Caravaggio. Onder dozen, a. zijn geboorteplaats in 't Milaneesche ontleenden, naam is
bekend MICHAEL ANGELO AMERIGHI Of MERIGHI,
een beroemd schilder, in 1569 geb. Op een andere
wijze dan d. CARACCI (zie dat art.) trachtte hij
d. ziekelijke richting der kunst in sun tijd to
verbeteren. Zijn voorn. streven was naar
kracht en waarheid; 't kenmerk v. zijn penseel
bestaat vooral in een stork coloriet met breeds
en donkere schaduwen, zoodat zijn stukken
in hooge mate op effect geschilderd zijn. Wijl
't hem steeds um eon krachtigen indruk to
doen was, koos hij bij voorkeur onde,rwerpen,
die op d. verbeelding werken, zooals sluipmoorden, toovergeschiedenissen en rooversgroepen. 't Ontbrak hem echter bij zijn onmiskenbaar talent a. gekuischten smaak,
waardoor behandeling on onderwerp met elk.
ovoreenstemmen; zoodat bijv. zijn „Begrafenis
v. Jezus", in d. galerij v. 't Vaticaan to Rome,
't beroemdste zijner stukken, een profanen
in plaats v. een weemoedwekkenden indruk
maakt. Even woest on excentriek als zijn penseel was ook zijn leven. Zijn hartstochtelijkheid
berokkende hem allerlei onaangenaamheden;
eon manslag noodzaakte hem Rome te verlaten; hij vluchtte toen eerst naar Napels,
later naar Malta, waar hij wegens zijn schilderij „d. Onthoofding v. Johannes d. Dooper"
door d. grootmeester der Johanniter-orde tot
ridder word geslagen, maar gevangen gezet.
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werd wegens verwonding in een twist. Met
levensgevaar ontvlood hij, doch hij stierf in
1609 a. d. wonden, die hij bekwam, toen hij op
weg naar Rome door roovers overvallen werd.
CARAVAGGIO wordt, mode naar diens geboorteplaats, ook genoemd d. schilder POLIDORO
CALDARA (Zie dat art.).
Garbo, Zie Kool.
Carboline is een goedkoope zware olie,
rijk a. koolstof, niet ontvlambaar in dampkringslucht, maar stork lichtgevend, als zij
in zuurstof verbrandt. Door een vernuftige
toepassing v. 't feit, dat koperchloruur zuurstof uit d. dampkring opneemt, maar die weder
loslaat bij een temperatuur v. 400 C., wordt
een stroom zuurstof naar d. brander geleid.
't Licht is zeer intensief, is niet kwalijkriekend, maakt een lampeglas onnoodig en is
zeer geschikt voor vuurtorens, groote lokalen
en d. openbaren weg.
Carbolzuur (Cfi 11,, OH), ook phenol of
phenylzuur genoemd, is een bestanddeel v. d.
steenkolenteer; 't wordt verkregen uit 't deel,
dat boven 120° C. en beneden 200° C. overgaat,
en ook door droge destillatie uit sommige
plantaardige en dierlijke stoffen. 't Kookt bij
132° C., heeft een doordringenden geur en
bijtenden smaak en is oplosbaar in alcohol,
aether en in azijnzuur. In zuiveren toestand
is 't kleurloos en gekristalliseerd, maar 't
wordt na eenigen tijd door d. lucht rood gekleurd. Op d. huid brengt 't witte vlekken
teweeg. 't Werkt bederfwerend, doordat 't d.
kiemen v. bacterien doodt of d. mogelijkheid
v. ontwikkeling ontneemt en wordt daarom
niet alleen als ontsmettingsmiddel gebruikt,
maar ook als antiseptisch middel bij operaVolgens d. methode v. LISTER wordt gedurende d. heelkundige bewerking 't lichaamsdeel evenals d. instrumenten aanhoudend met
carbolzuur gedrenkt, waardoor al wat ontstoking kan verwekken belet wordt toe to
treden, zoodat d. wonden snel genezen zonder
ettervorming. In zeer kleine giften werkt
't inwendig gebruik gunstig tegen malariaziekten, maar bij te groote of sterke hoeveelheid ontstaan bedenkelijke vergiftigingsverschijnselen.
Carbonari (d. w. z. Kolenbranders) is d.
naam v. een groot geheim genootschap in
dat in 1820 voor 't eerst bekend werd,
hoewel 't reeds gedurende d. Fransche heerschappij schijnt to hebben bestaan, gesticht
door d. misnoegden in Napels, die even weinig
d. regeering v. Murat als die v. Ferdinand
duldden on naar d. ontoegankelijke schuilhoeken der Abruzzi waken, waar zij eon geheim
verbond vormden, dat zijn uitdrukkingen, herkenningsteekenen on leuzen ontleende a. 't
daar in zwang zijnde kolenbranden. Na d.
Restauratie zochten, zegt men, koning Ferdinand en zijn gemalin Carolina steun bij d. Carbonari tegen d. Franschen, waarom pm's
Moliterni tot hen gezonden werd. Sommigen
beweren, op 't voetspoor v. graaf Orloff in
zijn „MOmoires sur le royaume de Naples",
dat zoo niet de stichting, tech d. opgang v.
't genootschap v. koningin Carolina is uitgegaan; anderen schrijven dit toe a. d. minister
v. politic Maghella. Zeker is 't, dat, indien 't
oorspronkelijk ten doel heeft gehad, een
vreemde overheersching te bestrijden, 't later
een brandpunt is geworden v. democratische
woelingen, waarvan d. geheime draden alleen
a. d. hoogere graden bekend waren; want 't
genootschap had in d. vorm dit met d. vrijmetselarij gemeen, dat 't een opklimming v.
rangen had, welker geheimen slechts a. d.
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hoogere bekend waren. Wel stonden d. vertakkingen op ondersch. plaatsen met elk. in
verband, maar 't schijnt ontbroken to hebben
a. een gemeenschappelijk vereenigingspunt v.
't geheel. Zij noemden elk. „neven", d. vergaderplaats „hut", d. omtrek v. daze „'t woud",
d. vergadering „verkoopplaats" (vendita, verk.
yenta), d. kring v. „hutten" in een provincie
republiek". Zoo had d. „republiek" in WestLucanie 182 „hutten" en hare „yenta" te
Salerno. Reeds spoedig na d. ontwikkeling v.
't genootschap telde 't bijna 30 000 laden en
in Maart 1820 traden er 650 000 nieuwe laden
toe. d. Geestelijkheid en 't leger maakten er
d. kern van uit. Eon der grondstellingen v.
d. vereeniging was, dat „leder lid 't onvervreemdbaar recht had God naar zijn overtuiging to dienen". Na 't dampen v. d. opstand
in Napels in 1821 werden zij voor landverraders verklaard en velen a. d. lijve gestraft,
waardoor in Italie 't verbond to niet ging.
Maar het bleef bestaan in Frankrijk, waar
vereenigingen (Yenta's) werden gevormd, die
't getal v. 20 laden (zeker met 't oog op Cod.
Pen. art. 291) niet to boven gingen. d. Afgevaardigden v. 20 Venta's maakten een Centraal-Venta uit en d. Centraal-Venta's stonden
in onderling verband on to zamen onder een
algemeene Yenta, to Parijs gevestigd. Om
ontdekking to voorkomen werd alles mondoling, niets schriftelijk, behandeld on kende
ieder lid der Carbonari slechts d. medeleden
zijner eigen Yenta. Schond een v. hen d. eed
v. geheimhouding, dan werd door 't lot iemand
aangewezen, die d. schuldige, op d. wijze der
veemgerichten, moest ombrengen. Dit verbond
was zeer werkzaam na d. oorlog in Spanje
en d. uiteendrijving der Cortes in 1821. In
Parijs waren honderden Yenta's en 25 prefecten rapporteerden, dat vereenigingen in hun
departement bestonden, doch wegens d. inrichting niet to achterhalen waren; ook 't lager
was er made besmet, er werd berekend, dat
Frankrijk destijds meer dan 60 000 Carbonari
telde. Na d. val der liberale partij in Spanje
en door d. invloed daarvan op Frankrijk legde
zich 't genootschap meer toe op 't verbreiden
v. revolutionaire begrippen onder 't yolk dan
op het bewerken eener eigenlijke omwenteling.
Slechts weinigen onder d. ingewijden sponnen
d. draad voort en zoo bleef 't verbond bestaan
tot d. Juli-omwenteling v. 1830. Onder d. laden
noemde men Barthe on d. hertog v. Montebello, die na d. troonsbeklimming v. Lodewijk
Filips een in 't oog hunner vroegere „neven'
niet zeer eervolle rol speelden. Vele der invloedrijkste laden v. d. vereeniging sloten
zich bij d. nieuwe orde v. zaken aan en zoo
verviel 't verbond. Doch naarmate d. nieuwe
regeering zich meer v. d. republikeinsche begrippen verwijderde, vormde zich een nieuwe
kern v. Carbonari, welker grondstellingen door
Testa werden ontwikkeld in zijn „Projet d'une
constitution rOpublicaine". Aan 't hoofd stond
Filippo Buonarotti, een woelgeest uit d. eerste
Fransche omwenteling, die met Baboeuf in
betrekking had gestaan en destijds onder d.
naam Remond als muziek-onderwijzer te Parijs
leefde. Met diens dood in 1837 verdwijnen d.
sporen v. 't Carbonarisme geheel; er is ten
minste geen blijk, dat 't in d. omwenteling
v. 1848 d. hand heeft gehad.
Carcagente is een stad met 12 000 inw. in
d. Spaans. prov. Valencia a. d. spoorw. v.
Almansa n. Tarragona. Er wordt laken en
zijde vervaardigd en d. omringende vlakte,
door kanalen v. d. Xucar bevloeid, is zeer
vruchtbaar.
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Carcano (Gunio)eb. 7 Aug. 1812 to
Milaan, studeerde to P
Pavia in d. rechten, ontwikkelde toen reeds een groot dichterlijk
talent en werd onder-bibliothecaris te Milaan,
maar nam deel a. d. Omwentelingsbeweging
v. 1848 en werd secretaris v. 't Voorloopig
bewind, zoodat hij bij d. zegepraal der Oostenrijkers uit moest wijken. Hij vertoefde
toen in Zwitserland, waar hij eenige zijner
werken schreef, en keerde na d, bevrijding v.
Italie in 1859 naar zijn vaderstad terug, waar
hij hoogl, a. d. Academie voor Schoone kunsten werd. Ook was hij sedert 1868 lid v. d.
Raad v. 't Openb. onderwijs en v. d. Senaat.
Hij overl. 30 Aug. 1884 op zijn villa te Lesa
a. 't Lago Maggiore. Van zijn schriften worden hier vermeld: „Racconti simplici" (1843);
„Damiano" (1851); „Dodici novelle" (1856);
„Spartaco" (drama, 1857); „Ardoino" (drama,
1860); „Memorie de Grandi" (2 dln. 1870);
„Gabrio e Camilla" (1874) en „Poesie varie"
(1875). In 1870 verscheen een verzameling v.
zijn „Poesie edite ed inedite" in 2 dln.
Carcassonne, 't oude Carcaso der Tectosagen, was reeds ten tijde v. Caesar een belangrijke plaats, later beurtelings a. d. Franken en West-Gothen behoorende, en is tegenw.
d. hoofdstad v. 't Fransche depart. Aude in
Languedoc. Zij ligt a. d. rivier Aude, telt
24 000 inw. en is verdeeld in d. oude cite met
een stork kasteel en d. nieuwe stad met
schoone wandelplaatsen. Zij is d. zetel v. een
bisschop en heeft een rechtbank v. eerste
instantie, een college, een seminarie, een
openb. boekerij, beroemde lakenfabrieken, wolspinnerijen, linnen-, katoen-, papier- en lederfabrieken en drijft veel handel in wijn, bran,dewijn en olie. In d. oorlogen der Albigenzen
wend Carcassonne meer dan eens ingenomen
en geplunderd on in 1247 werd 't door Lodewijk IX a. d. Fransche kroon gehecht.
Carcellamp, Zie Lampen.
Cardamine (veldkers) heat een plantengesl.
uit d. fam. der kruisbloemigen (cruciferae), dat
.eanjarige kruiden omvat met witte of paarse
bloemen on zaden, die in een lijnvormige hauw
met veerkrachtige openspringende klepjes geborgen zijn. In ons vaderland groeien in 't wild :
C. impatiens en C. parviflora, en gekweekt: d.
ruige veldkers (C. hirsuta), d. gemeene veldkers
(C. pratensis), d. boschveldkers (C. sylvatica)
en vooral d. bittere veldkers (C. amara), die
in 't voorjaar als toekruid gebruikt wordt en
geneeskrachtig is tegen scorbut.
Cardamom. Onder dezen naam verstaat
men d. met zeer aromatische zaden gevulde
zaaddoozen v. Elettaria Cardamomum White,
Elett. Card. medium Nees, Amomurn augustifolium Sonn. en Amomurn Cardamomum L.,
planten, die tot d. fam. der Zingiberaceen behooren en op Java, Malabar, Ceylon, Malacca,
Banda en ook in Syria en Egypte gekweekt
worden. In d. handel maakt men onderscheid
tuss. kleine Cardamom, die v. d. eerstgenoemde
plant, greets, die v. d. derde, ronde, die v. d.
vierde, een middelsoort, die v. d. tweede, en
lange, die v. een onbekende plantensoort afkomstig is. Vroeger werd d. Cardamom uitsluitend in Azle gebruikt; door d. 0.-Ind.
Comp. n. Europa overgebracht, werd zij ook
ten onzent onder d. specerijen opgenomen en
niet alleen als toekruid, maar ook bij d. bereiding v. parfumerieen, likeuren en eau de
Cologne gebruikt. In d. geneeskunde worden
d. Cardamom-zaden soms als een prikkelend
middel voorgeschreven. d. Egyptenaars kauwen ze, mengen ze in d. koffie en bereiden
er een drank uit, die warm gedronken wordt.

Cardano (GERoNIMo), meest met d. Lat. uitgang v. zijn naam als CARDANU5 bekend, wend
24 Sept. 1501 te Pavia geb. Zijn vader, een
rechtsgeleerde en man v. veelzijdige kennis,
schonk hem een zorgvuldige opvoeding, zoodat
d. zoon spoedig d. doctoralen graad in d. geneeskunde verwierf en in 1534 hoogl. in d.
wiskunde te Milaan werd. Niet lang daarna
wijdde hij zich a. d. uitoefening der geneesen heelkunde en volgde hij d. uitnoodiging v.
d. zieken aartsbisschop v. s. Andrews, Hamilton, na wiens genezing hij Duitschland en
d. Nederlanden bereisde on hoogl. in d. geneeskunde to Pavia werd. In gelijke betrekking naar Bologna verplaatst, geraakte hij op
ongegronde verdenking in hechtenis, doch hij
werd ontslagen, bekwam een jaargeld v. d.
Paus en stierf 2 of 21 Sept. 1576, gelijk eenigen
berichten, een vrijwilligen hongerdood, ten
einde een astrologische voorspelling aangaande
zijn levensduur te doen uitkomen. Daze geleerde, maar onrustige en onstuimige man
had veel op met voorteekenen en geestverschijningen, gelijk vele onzamenhangende, zonderlinge beweringen in zijn schriften bewijzen.
Zijn eigen geschiedenis heeft hij in „De vita
propria" met zeldzame openhartigheid beschreven. Zijn talrijke schriften zijn door Spon
in 10 dln (Lyon, 1663, fol.) uitgegeven, met
uitzondering v. „Metoposcopia 800 faciei humanae iconibus complexa" (Par. 1658). Zijn
geneeskundige werken toonen gebrek a. anatomische kennis, hoewel hij zich zelf in dat yak
niet to laag stelde, blijkens zijn bewering,
dat er elks duizend jaar slechts den groot
arts geboren werd en hij zelf d. zevende daarvan
was. Grooter zijn zijn verdiensten aangaande d.
wiskunde, inzonderheid door d. naar hem genoemden regal ter oplossing der derde-machtsvergelijkingen; d. eer der vinding komt hem
echter niet toe, indien het waar is, dat Tartaloa d. regel a. Scipio Ferreo ontleend en a.
Cardanus medegedeeld heeft, waarna deze d.
regel met 't bewijs opnam in zijn „Ars magna,
sive de regulis algebraicis", 't eerst in 1545
uitgeg.
d. Formule v. CARDANUS geeft een der wortels
der vergelijking
0 in d. vorm
C2
x=

b3

-

2 ± V

(±)]
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±
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G ± Fill
d. Beide andere wortels zijn hieruit of to
leiden, hoewel CABDANUS reeds met een wortel
c2
bs
dus b < 0, dan
tevreden was. Is — < —
27
4
ontstaat 't zoogenaamde onherleidbare geval.
Cardenas is een sinds 1827 ontstane stad
met 13 000 inw. op 't eil. Cuba, a. d. N.-W.-kust
a. een ruime, door koraalriffen beschermde
baai. d. Stad drijft levendigen uitvoerhandel
in suiker, is door spoorwegen met Havana
en 't binnenland verbonden on is regelmatig
aangelegd. Er is eon standbeeld v. COLUMBUS.
Cardi DA CIGOLI (LUDOVICO), een beroemd
schilder der nieuw-Florentijnsche school, geb.
to Empoli in 1559, vormde zich hoofdzakelijk
n. Correggio. d. Teekening zijner beelden is
nauwkeurig, waartoe hem zijn ontleedkundige
kennis to stade kwam; zijn coloriet is levendig,
hoewel zijn uitdrukking dikwijls in 't over-

drevene en weekelijke vervalt. In Rome en
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vooral in Toscane zijn veel voortbrengselen
v. zijn penseel, waarvan eenige door gravuren
v. Dorigny, Lorencini en Cecchini bekend zijn.
In d. Ermitage te s. Petersburg is v. hem
„Tobias, d. Engel geschenken aanbiedende".
ook als bouwkundige maakte hij zich bekend,
hij koos zich daarin Micha61 Angelo tot model.
Eenige paleizen te Florence zijn naar zijn
ontwerpen gebouwd en hij schreef een verhandeling over d. perspectief. Hij overl. to
Rome in 1613.
Cardiff is d. hoofdstad v. 't graafs. Glamorgan in Wales a. d. Tawe, kort voordat doze in
d. golf v. Bristol ('t Verkeerde kanaal) vloeit,
en door kanalen en spoorwegen met d. naburige
plaatsen verbonden, waardoor een levendig
handelsverkeer ontstaat, vooral in d. uitvoer
v. steenkolen. Er zijn ruim 80 000 inw., een
haven (door d. markies v. BUTE aangelegd)
voor 200 schepen en een kasteel, waarop
Robert, d. zoon v. Willem d. Veroveraar, 27
jaar gevangen zat.
Cardigan is een graafschap in 't Z. v.
Wales, a. d. Cardiganbaai (een boezem v. d.
Iersche zee). Er wonen op 32 1/2 vk. geogr. mijl
70 000 menschen. d. Bodem is bergachtig on
bevat veel lood on andere metalen. 't Klimaat
is ruw maar gezond. d. Hoofdplaats heat insgelijks Cardigan, heeft een kleine haven on
4000 inw.
Cardinaal als bijvoeg. naamw. bet. hoofdzakelijk, uitstekend, voornaam. Zoo worden
bijv. d. vier hemelstreken Noord, West, Zuid
en Oost d. cardinaalpunten genoemd. d. Oude
wijsgeeren noemden cardinale deugden dezulke,
waarin Ville overige vervat zijn; Plato onderscheidde er vier: wijsheid, beradenheid, clapperheid on rechtvaardigheid.
Zie over d. kerkelijke waardigheid, die door
dozen naam wordt aangeduid, 't art. kardinaal.
Ca,rdioide. Trekt men door een punt v.
een cirkel koorden on past men op 't verlengde dier koorden stukken af, gelijk a. d.
middellijn v. d. cirkel, dan is d. plaats v.
d. dan verkregen punten een cardioide, eon
kromme lijn v. d. vierden graad, v. hartvormige gedaante. Zij maakt deel uit zoowel v. d.
groep der limacons als v. die der cyclolden on
is d. voetpuntslijn v. een cirkel voor punten v.
dien cirkel.
Carducci (GIosuE), geb. 27 Jun 1836 to
Valdicastello bij Lucca in Italia, sedert 1860
hoogl. in d. letterk. to Bologna, is een rijkbegaafd dichter on scherpzinnig criticus. Hij
hekelt d. overgevoeligheid on gezwollenheid
der Ital. dichters, kiest zich oorspronkelijke
vormen, heeft een krachtigen on levendigen,
sours echter duisteren stijl on streeft naar
classieken eenvoud. Zijn dichtbundels, waarin
ook staatk. hekeldichten voorkomen, heeten:
„Rime" (1857); „Inno a Satana" (1865); „Poesie" (1871); „Nuove poesie" (1879); , Odi barbare" (1877); ook schreef hij : „Studj letterarj"
en „Opere di Poliziano".
Carducho (BARTHOLOMEO on VINCENZO)
waren broeders, schilders, to Florence geb.
Zij studeerden to Rome on vertrokken onder
d. regeering v. Filips III naar Spanje, waar
a. BARTHOLOMEO in 1606 ward opgedragen d.
galerij v. 't nieuwe paleis to Madrid to versieren met tafereelen uit d. regeering v. keizer
Karel V. Toen hij voor d. voltooiing stierf,
vervolgde VINCENZO dozen arbeid; deze versierde ook d. kapel v. 't Paleis on overl. in
1638. Van d. kunstgewrochten dozer breeders
zijn er eenige in d. oorlogen der 190 eeuw
verloren gegaan.
Cardwell (EnwARD), geb. to Liverpool in
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1813, studeerde to Oxford in d. rechten er
vestigde zich in 1838 als advocaat to London
Hij word in 1842 lid v. 't Eng. Parlement en
muntte daar zoo uit door zijn schitterende
redevoeringen tot ondersteuning v. d. staatkunde v. PEEL, dat hij v. 1844 tot diens overlijden in 1846 in 't ministerie opgenomen ward
als secretaris der schatkist. Hij had in zulk
een mate 't vertrouwen v. Peel verworven,
dat deze hem tot zijn executeur en tot uitgever zijner „Memoirs" benoemd had. Sedert
dien tijd was hij, al naarmate v. d. partij, die
a. 't hoofd v. 't staatsbewind kwam, lid v. 't
Parlement of minister, gematigd vrijzinnige
begrippen toegedaan, aanhanger v. Gladstone,
maar vaak tegenstander v. Bright. In 1874,
bij 't aftreden v. Gladstone, ward CARDWELL
met d. titel viscount lid v. 't Hoogerhuis.
overl. 15 Febr. 1886.
Caret-schildpad
(Chelonia imbrica,a)
heat een zeeschildpad, die in d. Indische
wateren on in d. Stillen Oceaan tuss. d. Keerkringen voorkomt on gevangen wordt om d.
fraai geteekende schilden. Daze schildpadden
worden gegrepen, als zij zich op 't strand in
d. zon koesteren, of ook met netten gevangen. d. Schildplaten liggen als dakpannen over
elkander; kop en pooten kunnen niet onder
't schild teruggetrokken worden. d. Caretschildpad is een Meter lang on levert 2 a, 3
KG. platen; 't vleesch wordt niet gegeten, d.
eieren w el.
Carew (JOHN EDWARD), geb. in 1785 to
Waterford, word onder bescherming v. Rich.
Westmacott en d. Engelschen Maecenas, graaf
Egremont, een voortreffelijk beeldhouwer. Een
marmergroep, „Arethusa met Naar hond" voorstellend, vestigde d. aandacht op hem on
hem ward opgedragen voor Westminsterhall
't gedenkteeken v. KEAN to vervaardigen, dat
dozen tooneelkunstenaar voorstelt in d. rol v.
Hamlet, die d. schedel v. Yorick beschouwt.
Op d. Lond. tentoonst. v. 1845 bewonderde
men zijn „Valkenier". Echt classiek opgevat
is zijn „Theseus on d. Minotaurus". Hij overl.
30 Nov. 1868.
Carex, Zie Rietgras.
Carey (WILLIAM), geb. 17 Aug. 1.761 to
Paulcrobury in Northampton, leerde 't schoenmakershandwerk, maar legde zich in zijn
vrijen tijd toe op bijbel- on taalstudie, zoodat
hij, ofschoon zijn ambacht uitoefenende, optrad
als leeraar bij een gemeente v. dissenters. In
1793 ging hij als zendeling naar Britsch-In die,
maar hij had daar met zooveel tegenwerking
to kampen, dat hij naar d. Deensche kolonie
to Serampoor ging on v. daaruit zijn zendingsarbeid begon. Onderwijl maakte hij zich 't
sanskriet on d. volkstaal eigen on vertaalde
hij d. bijbel in 't Bengaalsch. Hij deed to
Serampoor d. noodige woningen voor zijn
helpers, scholen voor d. leerlingen en bedehuizen voor d. gemeente verrijzen on ward
alzoo d. grondlegger v. 't zendelingwezen in
Hindustan. Eerlang ward hij beroepen tot
hoogl. in 't Sanskriet to Calcutta, maar ook
in deze betrekking vond hij tijd, zijn zendingspost tot bloei to brengen. Met beleid maakte
hij gebruik v. een bestaande vereeniging v.
geleerde inboorlingen, die hij met d. bijbelsche
schriften bekend maakte. Hij organiseerde een
overzetting v. d. Bijbel in d. voorn. dialecten,
gaf een Bengaalsch woordenboek in 't licht
on begon een uitg. v. d. „Ramayana". Ziekte
belemmerde hem echter sedert 1823 on hij
overl. 9 Juni 1834.
Carey (HENRY CHARLES), geb. 15 Dec. 1792
to Philadelphia, volgde zijn vader op in diens
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uitgebreiden boekhandel, maar legde zich
tevens toe op d. beoefening der staathuishoudkunde. Hij heeft daarover versch. werken geschreven, die in 't algemeen ten doel hebben
d. stellingen v. MALTHUS over d. bevolkingsleer en v. RICARDO over d. grondrente te bestrijden. Wijl hij echter geheel v. Amerikaansche toestanden uitgaat, acht men, dat hij
zijn tegenpartij niet afdoende heeft wederlegd. Zijn hoofdwerk heet „Principles of social
science" (3 dln, 1859) en is meermalen vertaald en herdrukt. Verder behooren vermeld
te worden: „Principles of political economy"
(4 dln, 1840); The past, the present and the
futur" (1848); The harmony of interest agricultural, manufacturing and commercial" (1851)
en The unity of law" (1873). Hij overl. 12
Oct. 1879.
Carga is d. scheepslading; ook d. cargalijst, d. opgave v. d. goederen, waaruit d.
scheepslading bestaat, wordt bij verkorting
carga genoemd. Overdrachtelijk noemde men
vroeger ook carga d. agent, die d. lading vergezelde en bewaakte, die d. waren ter bestemder plaatse afleverde en verkocht en d.
retourlading overnam of inkocht. Zoo was
bij d. 0.-I. Comp. 't ambt v. supercarga een
aanzienlijke betrekking. Thans vergezelt alleen
een carga d. koopwaren, die naar een plaats
gaan, met welke nog geen handelsbetrekkingen bestaan.
Cargadoor bet. scheepsmakelaar, scheepsbevrachter. Hij is d. tusschenpersoon, die a. d.
reederij lading bezorgt en voor d. handel
scheepsruimte bedingt en d. bij d. Wet bepaalde formaliteiten vervult.
Carica, (meloenboom) heet een plantengesl.
uit d. fam. der cucurbitaceen. 't Omvat boomen
met een bitter melksap en komkommervormige vruchten en groeit alleen in d. heete
luchtstreek. d. Meest bekende soort is C. Papaya L. (Papaya carica Gaertn.) in Brazilio.
Deze boom wordt 6 M. hoog, groeit zeer snel
en draagt 't geheele jaar bioemen en vruchten.
Deze vruchten gelijken op meloenen, zijn een
half KG. zwaar, smaken geurig en verfriss3hend en worden ook als augurken ingemaakt of als groenten gekookt. 't Melksap
v. d. stam is geneeskrachtig.
Caricatuur, afgeleid v. 't Ital. Caricare =
overladen, overdrijven, is in d. teekenkunst
d. naam v. voorstellingen, die d. trekken v.
eenig voorwerp of denkbeeld in d. grootst mogelijke menigvuldigheid bijeenvoegen, vooral om
op een geestige wijze voorwerpen of denkbeelden v. een belachelijke zijde kenbaar te
maken. Wijl d. caricatuur zich op 't gebied
der scherts beweegt, valt al wat ernstig en
eerwaardig is, buiten 't hare; zij eischt daarom
bij vernuft en oorspronkelijkheid ook een fijn
gevoel voor 't betamelijke en zedelijke; bij
gemis hiervan wordt d. caricatuur kwetsend
en aanstootelijk. A. Caracci, Cham (de Nod),
Cruikshank en Hogarth waren meesters in
dit genre, dat ook ten onzent door Alexander
V. H. gelukkig is beoefend. Tijdschriften, als
„Punch" (met teekeningen v. Leech), „Charivari" (met teekeningen v. Gavarni), „Fliegende Blatter" en „Kladderadatsch" hebben
op dit gebied veel geestigs geleverd. Malcolm
heeft er (Lond., 1813) een historische monographie over gegeven onder d. titel An historical sketch of the art of caricaturing".
Carle was in d. oudheid d. naam v. 't
Z.-westelijkste landschap v. Klein-Azi8, tuss.
Lydie, Phrygie en d. Egelsche zee. Behalve
Halicarnassos, d. hoofdstad, bloeiden er d.
steden Knidos, Milete en Myndes. d.Bewoners
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waren zeer dapper, maakten zich aanvankelijk
schuldig a. zeerooverij en traden, toen hun
dit belet was, veelal in vreemde soldij.
Caries, Zie Beeneter.
Carillon heet een samenstel v. eenige
volgens opklimmende tonen gegoten klokken,
in torens opgehangen. d. Klokken worden
aangeslagen door hamers, die in beweging
worden gebracht door d. klokkenist op een
handklavier, dat met d. vuist bespeeld wordt
en doorgaans ook v. een pedaal voorzien is,
of door een draaienden trommel, waarin noot
gaten zijn, in welke stiften worden gestoken
volgens 't muziekstuk, dat men op 't carillon
stellen wil. Deze trommel staat in verband
met 't gang- en slagwerk, zoodat 't carillon
zich op bepaalde tijdstippen laat hooren. 't
Carillon is waarschijnlijk 't eerst gebruikt te
Aalst, in Vlaanderen, in 1487. In d. 17e eeuw
verwierven d. gebroeders Hemony te Antwerpen grooten roem door d. zuiveren en
schoonen toon hunner klokken. Zij hebben
die in ons vaderland op versch. piaatsen geleverd. Te Delft, Middelburg, Arnhem, Amsterdam (op 't kon. paleis), Groningen en.
Utrecht en andere steden bestaan zeer welluidende carillons. d. Grootste gaan drie octaven weinig te boven.
Carignan is een kleine stad met 4500
inw. a. d. Po, niet ver v. Turijn. Zij behoorde
a. d. graven v. Savoye en in d. 17e eeuw
schonk Karel Emanuel v. Savoye d. titel
„vorst v. Carignan" a. zijn jongsten zoon
THOMAS. Deze is d. stamvader v. 't thans over
Italie regeerend vorstengeslacht, waarom men
dit noemt 't Huis V. CAR•GNAN.
Carinaten is d. naam, onder welken men
d. vogelsoorten samenvat, die tot vergrooting
v. 't vlak, waarin d. borstspieren gehecht zijn,
op 't borstbeen een kam of kiel (carina)
hebben. Vogels, die snel en lang vliegen,
hebben een zeer ontwikkelde carina; bij vogels, die weinig of in 't geheel niet vliegen,
zooals hoenders, struisen en pinguins, is d.
carina slechts in beginsel (rudimentair) te
vinden.
Carini is een stad met 12 000 inw. op 't
ell. Sicilie, 7 KM. v. d. N.-kust a. d. spoorweg
v. Palermo n. Trapani. 't Is een fraaie stad,
omringd door akkers en wijngaarden en merkwaardig door een kasteel uit d. 14e eeuw.
Carinus (MARCUS AURELIUS) was een wreed,
losbandig Romeinsch keizer, die in 284 zijn
vader Carus opvolgde en reeds in 285 in
Moesi8 gedood werd. Diocletianus was zijn
opvolger.
Carlo (JOHANNES), geb. 22 Mrt 1499 te
Buchichheim, studeerde te Wittenberg en
werd hoogl. in d. wiskunde te Frankfort a. d.
Main. Hij stierf te Berlijn in 1538. Veel had
hij op met astrologie; hij gaf in dien geest
, Ephemerides" voor 1536 t. 1550 in 't licht.
Meer dan hierdoor is evenwel zijn naam bekend door een „Chronicon", dat hij in handschrift ter verbetering toezond a. Melanchthon,
door wien 't geheel werd omgewerkt en verbeterd, doch op d. naam v. CARIO uitgeg. 't Is
ook in 't Nederl. vert. met 't vervolg v. Peucerus door W. v. Zuylen v. Nyevelt (Arnh.,
1629), op welk werk P. Bor een vervolg heeft
gegeven (Amst., 1632). Hoewel Melanchthon
't gebrekkige werk v. CARIO zeer had verbeterd, heeft deze het in d. oorspronkelijken vorm
herhaaldelijk uitgeg.
Cariovalda was een Batavier, die 18 jaar
als bevelhebber eener hulpbende d. Romeinen
diende. Hij nam in 't jaar 17 n. Chr. deel a.
d. tocht v. Germanicus tegen d. Cherusken.
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Hij trok over d. Wezer, maar vigil in een
hinderlaag, waar hjj door een groote macht
omsingeld en met velen der zijnen door werpspietsen gedood werd.
Carl (PHILIP), geb. 1838, overl. 24 Jan. 1891,
was hoogl. in d. natuurkunde a. d. militaire
school to Munchen, redacteur v. 't „Ropertorium fur physikal. Technik" en v. 't „Zeitschrift fiir Electro-Technik".
Carlen (EMILIA FLYGARE), geb. 8 Aug. 1807
to Stromstad in Zweden, was d. jongste v.
14 kinderen. Haar vader heette SMITH; zij was
v. 1827 t. '33 gehuwd met d. geneesheer FLYGARE en V. 1841 t. '75 met d. dichter CARLEN
to Stokholm. Zij heeft eon aantal romans
geschreven, die door fijne karakterteekening
on zedelijke strekking een welverdiende beroemdheid hebben verkregen on in versch.
talon overgezet zijn. d. Meest bekende heeten:
„d. Professor" (1840); „d. Zoogbroeders" (1840);
,d. Kerkinwijding to Hammarby" (1841); „d.
Roos v. Tistelon" (1842); „'t Fidei commis"
(1844); „d. Voogd" (1851); „Een handelshuis in
d. Scheeren" (1859) on „Skuggspel" (1861). Haar
tweede echtgenoot, redacteur v. d. „Illustrerad
Tidning" heeft rechtsgeleerde handboeken,
uitgaven v. vroegere dichters on twee hooggeachte dichtbundels in 't licht gegeven on
d. zoon on dochter uit haar eerste huwelijk
hebben insgelijks voortreffelijken letterk. arbeid geleverd.
Carleton (WILLIAM), geb. in 1798 to Prillisk in Ierland, was d. zoon v. een landbouwer, genoot gebrekkig onderwijs on had met
gebrek to worstelen, maar ontwikkelde een
onmiskenbaar talent tot 't schrijven v. geestige
verhalen. Na ten koste v. groote inspanning
en ontbering d. noodige kennis verworven to
hebben, vestigde hij zich to Dublin, waar
zijn „Traits and stories of the Irish peasantry" (1830) een buitengew. opgang maakten.
Niet minder bijval vond zijn „Fardorougha
the miser" (1839) en nu volgde een reeks v.
romans, waarvan d. bekendste zijn: „Body the
rover" (1846); „Red Hall" (3 din, 1852); „Willie
Reilly" (3 din, 1855); The evil eye" (1860) en
The double prophecy" (2 din, 1862). Lord
Palmerston bezorgde hem een jaargeld v. 200
L. st. en hij overl. 30 Jan. 1869.
Carli (GIOVANNI RINALDO, graaf), somtijds
ook naar zijn echtgenoote genoemd CARLIRUBBI, geb. in 1720 to Capo d'Istria uit een oudadellijk geslacht, trad reeds in jeugdigen leeftijd
als schrijver op, ten gevolge waarvan hem door
d. Raad v. Venetia 't hoogleeraarsambt in d.
sterren- en zeevaartkunde werd opgedragen.
Een twistgeschrijf over d. mogelijkheid v.
tooverij door d. invloed des duii'els, door d.
abt Tartarotti beweerd, door CARLI bestreden,
berokkende hem een beschuldiging v. ketterij
en, schoon 't geschrift v. Maffei „La magia
annihilata" d. twist deed eindigen, gaf hem
dit toch aanleiding, zijn betrekking neder
to leggen, waartoe zijn onaf hankelijk vermogen hem in staat stelde, en zich in zijn
vaderstad to vestigen. Later bekleedde hij 't
ambt v. president v. d. Raad v. handel en onderwijs to Milaan, daarna dat v. staatsraad
en eindelijk 't voorzitterschap v. d. Raad v.
Financien aldaar. Hij overl. 22 Febr. 1795.
Onder zijn schriften, v. welke d. meeste to
Milaan (1784 t. '94) in 15 din verzameld zijn
uitgeg. onder d. titel „Opera del sig. commend.
G. R. Conte Carli", verdienen melding: Gedichten; een Ital. vert. v. Hesiodos; over 't
Noorderlicht; over d. vrijheid des menschen;
over 't amphitheater to Pola; over d. vrijen
graanhandel; over d. muntspecien, 't laatste
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als voorlooper v. een uitvoerig en degelijk
work over d. munten, over d. invoer der
geldspecien in Italie, d. inwendige waarde en
verhouding tot d. latere muntsoorten, sedert
't verval v. 't Rom. rijk tot a. d. 17e eeuw, to
Milaan in 3 din (1754—'60) uitgeg. onder d. titel
„Delle monete e del institutions delle zecchae
d' I talia".
Carlini (FRANCESCO), geb. 8 Jan. 1783 to
Milaan, kwam daar als kweekeling a. d. sterrenwacht v. 't Brera en klom er op tot directour, in welke betrekking hij een menigte
belangrijke sterrek. waarnemingen deed en
29 Aug. 1862 overl. Hij redigeerde sedert 1803 d.
„Effemeridi di Milano", berekende nieuwe zonnetafelen, die hij uitgaf onder d. titel „Tavola
del sole pal meridiano di Milano" (1810), nam
v. 1802 t. 1807 deel a. d. triangulate v. Italie,
gaf (met Plana) in 1813 eon doorwrochte theorie v. d. beweging der Maan en schreef (met
Plana) „Operations geodOsiques et astronomiques pour la mesure d'un arc du parallels
mo yen" (1827).
Carlisle is d. oude hoofdstad v. 't Eng,
graafs. Cumberland en ligt niet ver v. d.
samenvloeiing der rivieren Eden en Caldew
bij d. Solway-golf, waarmede zij door een
kanaal verbonden is. d. Stad telt omstr. 36 000
inw. en is d. zetel v. een bisschop, heeft een
citadel, een schoone hoofdkerk, vele fabrieken
en drijft levendigen handel. In 't kasteel
werd d. koningin Maria Stuart een tijd lang
gevangen gehouden na hare vlucht uit Schotland. In d. omstreken warden overblijfselen
uit d. Romeinschen tijd gevonden, want niet
ver v. Carlisle lag 't Rom. Luguvallum, een
versterkte legerplaats, die mode ter bewaking
diende v. d. muur, tegen d. Picten opgericht.
Ook vindt men in d. nabijheid een schbon on
wel onderhouden gedenkteeken der Druiden,
dat bekend is onder d. volksnaam „d. groote
Meg met haar dochters".
Carlisle (GEO. WILL. FRED. earl of), geb. 11
Apr. 1802, afstammeling v. een geslacht, dat
versch. Britsche staatslieden heeft voortgebracht, en later bekend als lord MORPETH,
word lid v. 't Parlement voor Yorkshire, was
in 't ministerie Melbourne (tot 1841) staatssecretaris voor Ierland en in d. beide ministeri6n PALMERSTON (1855 en '59) onderkoning v.
Ierland. Hij stond gematigde vrijzinnige beginselen voor, beoefende d. letterkunde en
trad ook als schrijver en dichter op. In 1854
verscheen zijn t,Diary in Turkish and Greek
Waters", eon reisbeschrijving, on to voren gaf
hij d. gedichten „Scraps of fta
ly" in 't licht.
HU overl. 5 Dec. 1864. Een verzameling v. zijn
redevoeringen on gedichten werd in 1866 door
Gaskin uitgeg.
Carloman, zoon v. Karel Martel, bekwam
voor zijn aandeel na d. dood v. zijn vader 't
gebied over Austrasi6, Zwaben en Thilringen,
terwijl zijn broader Pepijn d. Korte in Neustrie en BourgondiO regeerde. Met dozen verbond hij zich tegen hun broader Gripho, die
daardoor v. zijn staten beroofd werd. Kort
daarna begaf Carloman zich in een klooster
on nam Pepijn Austrasie tot zich. Carloman
overl. to Vienne in 755. — CARLOMA N, zoon v.
Pepijn d. Korte, geb. 751, volgde met zijn brooder Karel d. Groote zijn vader op en kreeg
voor zijn deel Neustrie, Bourgondi6 en Gen
deel v. Aquitanie. Hij stierf in 777.
Car/one (GIOVANNI ANDREA), geb. in 1627,
overl. in 1697, was d. afstammeling v. een.
Genueesche kunstenaarsfamilie, die inzonderheid voortreffelijke al-fresco-schilders heeft
opgeleverd. Hij zelf stichtte to Perugia een
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schilderschool, was een navolger v. Titiaan
en Veronese en is d. schilder der tafereelen
uit 't levee v. Xaverius in d. Jezuletenkerk
te Rome.
Carlos (DoN), wiens treurig lot 't onderwerp is v. Schillers beroemd treurspel en
wiens geschiedenis nog altijd, ook na 't belangrijk opstel v. Ranke „zur Geschichte des
Don Carlos" in d. „Jahrbilcher der Literatur",
met een sluier bedekt is, werd 8 Juni 1545 te
Valladolid geb. Hij was d. eenige zoon v.
Filips II, koning v. Spanje, uit diens eerste
huwelijk, met Maria v. Portugal. Van d. aanyang of bestond er oneenigheid tuss. d.
levendigen, loszinnigen Infant en zijn achterhoudenden, gestrengen vader. Vele oorzaken
werkten hiertoe mede. Filips was hertrouwd
met Elizabeth v. Valois, dochter v. Hendrik
II, koning v. Frankrijk, wier hand d. Prins,
schoon nog zeer jong, voor zich had begeerd
en die door d. Koning, waarschijnlijk niet
geheel zonder grond, verdacht werd v. liefdehandel met d. Infant. Er kwam bij, dat deze
geacht werd een heimelijk begunstiger te zijn
der Nederlanders en dat hij althans een verklaard tegenstander was v. d. Hertog v. Alva,
en 't zenden v. dezen naar d. opgestane Nederlanden nadrukkelijk afkeurde. Toen nu Don
Carlos, die zelf gewenscht had derwaarts te
worden gezonden, voornemens was of scheen
d. Nederlanders ter hulp te snellen, werd hij,
na kort proces, in weer wil der smeekingen v.
Elizabeth, 24 Juli 1568, in 't geheim gedood,
schoon openlijk werd verklaard, dat hij a.
een hevige koorts was gestorven. Althans,
hoewel d. eigenlijke geschiedenis v. 't uiteinde
v. d. Prins nooit recht is opgehelderd en
ook zonder openbaarwording der archieven
v. 't Escuriaal waarschijnlijk wel niet opgehelderd kan worden, is deze toedracht der
zaak d. meest waarschijnlijke. GACHARD heeft
in zijn werk „Don Carlos et Philippe II"
getracht eenig licht over 't gebeurde te versprei den.
Carlos (DON), eigenl. Carlos MARIA JOSEPH
ISIDORO DE BOURBON, geb. 29 Mrt 1788, was d.
tweede zoon v. kon. Karel IV v. Spanje en
dus jonger broeder v. kon. Ferdinand VII.
Deze laatste was driemaal gehuwd en kinderloos gebleven, zoodat don CARLOS zich als
troonopvolger beschouwde, waarop d. absolutisten en clericalen d. hoop stelden, dan
weder in Spanje onbeperkt te heerschen. d.
Tegenstanders v. don CARLOS bewogen d. Koning echter tot een vierde huwelijk (met
MARIA CHRISTINA) en voor 't geval, dat een
dochter geboren mocht worden, tot een pragmatieke sanctie, die d. Salische wet (welke
d. vrouwelijke opvolging uitsloot) ophief. d.
Pragmatieke sanctie werd 24 Mrt 1830 uitgevaardigd en op 10 Oct. daaraanvolgende werd
een dochter, MARIA ISABELLA, geb., waardoor
dus 't uitzicht op d. troonsopvolging voor
don CARLOS te loor ging. Op 29 Sept. 1833
overl. koning Ferdinand VII, en zijn dochter
volgde hem op onder regentschap zijner weduwe; don CARLOS beschouwde zich echter
als wettig koning en hieruit ontstond d. geweldige burgeroorlog tuss. d. Carlisten en d.
Christine's, die Spanje v. 1834 t. '45 teisterde.
Met afwisselend voordeel, met wraak en
weerwraak, waarin 't Carlistisch legerhoofd
CABRERA een treurige vermaardheid verkreeg,
werd gestreden, tot 't a. Espartero gelukte, d.
Carlisten over d. Pyrenean te dringen. d.
Fransche regeering wees don CARLOS het
kasteel te Bourges tot verblijf aan; hier deed
hij afstand v. zijn rechten a. zijn oudsten zoon
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en hij overl. te Triest, 10 Mrt 1855. Deze zoon,
die bekend is onder d. naam v. graaf de Montemolin, heeft in 1819, geholpen door CABRERA, en
in 1860, geholpen door d. kapt.-generaal ORTEGA,
vergeefsche pogingen gedaan om zich als
Karel VI tot koning v. Spanje te doen erkennen. Hij overl. met een jonger broeder in behoeftigen staat a. typhus (1868). Thans is
Carlistisch kroonpretendent CARLOS, hertog v.
Madrid, geb. 30 Mrt 1848, zoon v. don JUAN,
jongsten broeder v. d. voorg. Deze heeft in
1873, toen koning Amadeus v. Savoye Spanje
had verlaten, een ernstige poging gedaan, om
zich met behulp der Baskische provincien
als koning te doen erkennen, maar na een
reeks v. gevechten werd ook hij (in Mrt 1875)
gedwongen op Fransch grondgebied d. wijk
te nemen. Hij is thans ook d. pretendent v.
een deel der Fransche legitimisten en heeft
een zoon, JAYME, geb. 27 Juni 1870.
Carlow (Iersch Catherlough) is een graafschap met een gelijknamige hoofdstad in 't
binnenland v. Leinster, d. Z.-O.-prov. v. lerland.
Carlow is 161/2 vk. geogr. mijl groot en heeft
46 000 bow.; 't is behalve in 't Z.-0. vlak en
vruchtbaar; d. Barrow stroomt er door in 't
W. d. Stad Carlow met 8000 inw. ligt a. d.
Barrow en a. d. spoorw. v. Kildare n. Waterford, 7 KM. v. Dublin.
Carlowitz is een stad met 5000 inw. a.
d. linkeroever v. d. Donau, tot Hongarije behoorende, bekend door d. vrede, die er 24 Jan.
1699 tuss. d. Porte en Oostenrijk, Rusland, Polen
en Venetic, onder bemiddeling der Nederl.
republiek en v. Engeland, gesloten werd. Oostenrijk bekwam daarbij d. veroveringen, door
d. Turken in d. laatste twee eeuwen gemaakt,
terug; 't behield Zevenbergen en Baczka; d.
Porte behield Temeswar. Veneti8 bleef in 't
bezit v. Morea tot a. d. Isthmus; Polen kreeg
PodoliC en een deel v. d. Ukraine tegen eenige
plaatsen in Moldavia Rusland behield Azof.
Carlowitz (HANS GEORG), geb. omstr. 1775
to Groszhartmannsdorf bij Freiburg uit een
Saksisch geslacht, dat vermoedelijk uit Bohemen afstamde en waarvan reeds versch.
leden in d. krijgs- en staatk. geschiedenis v.
Saksen beroemd waren, studeerde to Leipzig
en trad in Saksischen staatsdienst. Hij werd
in 1815 financieraad en werd sedert 1821 als
gevolmachtigd minister afgevaardigd naar d.
Duitschen bondsdag to Frankfort. Hij ijverde
daar krachtig voor handelsvrijheid. In 1830
had hij belangrijk deel a. 't ontwerpen der
vrijzinnige constitutie en in 1831 trad hij in
't ministerie, waar hij rneermalen v. portefeuille
wisselde, maar werkzaam bleef tot zijn dood,
18 Mrt 1840.
Carlowitz (ALBERT v.), geb. 1 Apr. 1802
to Freiberg, studeerde to Leipzig
L
en trad in
Saksischen staatsdienst. Hij werd echter meermalen tot lid v. d. Landdag gekozen on was
sedert 1845 door 't aanvaarden v. zijn vaderlijk goad Oberschonau lid der Eerste kamer
in Saksen. In beide huizen stond hij d. belangen der aristocratie voor. In 1846 werd
minister v. Justitie en arbeidde hij ijverig a.
een wijziging der strafwetgeving volgens zijn
beginselen, maar d. gebeurtenissen v. 1848
verijdelden zijn werk on dwongen hem tot
aftreden. Teen hij in 1849 weer tot vertegenwoordiger gekozen werd, toonde hij zich
een voorstander v. d. uauwe aansluiting bij
Pruisen on dus een tegenstander v. d. presidentminister vox BEUST. Als groot grondbezitter
in Pruisen, waar hij veelal op zijn goederen
vertoefde, werd hij sedert 18.52 naar d. Pruis.
Tweede kamer afgevaardigd. Hij verwierf daar
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grooten invloed door zijn redenaarstalent en
nam over 't algemeen een onafhankelijke
houding aan. Hij naderde echter meer en meer
d. partij v. d. vooruitgang, ijverde voor openbaarheid en bestreed d. autocratie v. BISMARCK.
Hij overl. 9 Aug. 1874. Ook als staatk. schrijver had hij welverdiend gezag en naam.
Carlsbad ligt in Boheme in een eng dal,
waar d. Topl zich met d. Eger vereenigt.
Deze badplaats is omringd door smaakvol
beplante hoogten, telt 11 000 inw. en is vermaard door d. warme gezondheidsbronnen,
die, volgens 't verhaal, door keizer Karel IV
in 1358 ontdekt zijn, toen hij op de jacht een
hert vervolgde, dat bij nasporing bleek in een
heete bron verzonken te zijn, wier water door
's Keizers arts met gunstig gevolg ter genezing
v. diens pijnlijken voet werd beproefd. Deze
hoofdbron, d. Sprudel genoemd, heeft 7 groote
openingen, waaruit 't water met een hitte v.
74° C. ontspringt, en in d. nabijheid een zouthuis, waarin 't bronzout wordt bereid. Voorts
heeft men er nog : d. Molenbron, sedert 1711 tot
geneeskundig gebruik aangewend, gevende
water v. 59° C.; d. nieuwe bron, sedert 1748,
met water v. 63° C. en d. Bernardsbron; alle
bevatten natriumcarbonaat, keukenzout, calciumcarbonaat, koolzuurgas en een weinig
ijzeroxyde; 't water wordt in- en uitwendig
door vele vreemdelingen gebruikt, die in d.
heerlijken omtrek en in allerlei gebouwen
ruime gelegenheid vinden tot uitspanning.
Ook is er een hospitaal voor onvermogende
zieken en in d. nabijheid nog een lauwe geneeskrachtige zuurbron.
Carlskroon is d. versterkte hoofdstad v.
een landshoofdmanschap. Zij is d. grootste
oorlogshaven v. Zweden en ligt op eenige
eilanden en klippen der Oostzee. Zij werd door
Koning Karel XI in d. 17e eeuw gebouwd,
heeft breede straten en telt 20 000 inw. d. Haven
kan wel honderd groote schepen bevatten en
is door twee forten gedekt. d. Dokken en
sluizen zijn voortreffelijk en 't arsenaal, een
modelzaal v. schepen en d. magazijnen zijn
bezienswaardig. d. Stad drijft belangrijken
handel in leder, houtasch, marmer en timmerhout.
Carlson (FREDERIK FERDINAND), geb. 13 Juni
1811 te Upland in Zweden, studeerde te Upsala,
verruimde zijn blik door reizen in Frankrijk
en Duitschland, hield daarna voorlezingen over
geschiedenis te Upsala, was gedurende tien
jaar onderwijzer v. d. kinderen des Konings
v. Zweden en sedert 1849 hoogl. te Upsala.
Hij vertegenwoordigde deze universiteit op d.
Rijksdag en aanvaardde in 1863 d. portefeuille
v. Eeredienst in 't ministerie, welke hij met
een korten tusschentijd behield tot 1878. Hij
schreef belangrijke historiewerken, waarvan
't voorn. is een Geschiedenis v. Zweden, die
ook in 't Hoogd vertaald is. Afzonderlijk gaf
hij een staatsgeschiedenis v. Zweden onder
Karel XI (1856) en „Om 1680 ars riksdag"
(1860). Hij overl. te Stokholm, 18 Mrt 1887.
Carlyle (THOMAS), geb. 4 Dec. 1795 te Ecclefachan in 't Schotsche graafs. Dumfries,
studeerde te Edinburgh aanvankelijk in d.
godgeleerdheid, vervolgens in d. wiskunde,
eindelijk in d. letterkunde. Reeds in d. wiskunde bereikte hij een aanmerkelijke hoogte,
hij onderwees deze a. een school te Fife en
vertaalde d. meetkunst V. LEGENDRE. Weldra
gal hij echter d. voorkeur a. d. letterkunde;
hij bestudeerde inzonderheid d. Duitsche schrijvers, vertaalde werken v. SCHILLER en GOETHE
en trad met laatstgen. in briefwisseling. Meer
en meer vormde hij zich tot een oorspronkelijk

schrijver, wiens talent, gloed en aanschouwelijke voorstelling een grooten invloed hebben uitgeoefend op d. nieuwere Engelsche
letterkunde. Bulwer en Disraeli ontleenden a.
hem 't plastische in hunne historische personen, Kingsley, Thackeray, Currer Bell vormden zich geheel naar hem. In 1830 schreef hij
Sartor resartus or life and opinions of Herr
TeufeldrOckh", een hekelschrift, waarin op
zonderlinge wijs d. gebreken V. then tijd worden aangetast en waarvan bij een volksuitg.
v. 1871 in een maand 20 000 ex. werden verkocht. In 1837 verscheen zijn merkwaardige
en onovertroffen geschiedenis der Fransche
revolutie, in 3 dln, die in vele talen overgezet
en dikwijls herdrukt is en, hoe eenzijdig ook,
v. zooveel voorbereiding getuigt, zoo dichterlijk v. taal is en zoo krachtig op d. verbeelding werkt, dat zij tot d. meesterwerken
der 19e eeuw wordt gerekend. In 1839 ontleedde hij in zijn „Chartismus" d. maatschappelijke verhoudingen v. dien tijd en in 1843
slingerde hij in zijn The past and the present" een reeks verwijten tegen d. oorzaken
v. 't groote standsverschil en v. d. ellende
der lagere volksklassen. Vervolgens verschenen v. hem: „Cromwells letters and speeches"
(1845) ; „Latterday pamphlets" (1859); The
history of Friedrich II of Prussia" (6 dln,
1858—'65) en sedert 1867 „Critical and miscellaneous essays". In 1865 werd hij tot rector
der Edinburghsche universiteit gekozen. Hij
vertoefde d. laatste jaren zijns levens veelal
te Chelsea en overl. te Londen, 5 Febr. 1881.
Zijn vriend FROUDE gaf onder d. titel „Reminiscences" in 2 dln CARL YLE'S nagelaten geschriften in 't licht en voegde daaraan in 1882
een belangwekkende levensbeschrijving toe.
Carmagnola is een vesting in d. Ital.
prov. Turijn, a. een linkschen tak v. d. Po.
Binnen d. muren wonen slechts 3000 menschen, maar met d. voorsteden klimt dit getal
tot 13 000. In d. omtrek is zijdeteelt en wijnbouw. Carmagnola was een graafschap v.
't huis SALUZZO en een twistappel tuss. Frankrijk en Savoye. In d. Fransche revolutie heeft
't zeer geleden.
Carmagnole was d. naam v. een lied der
Fransche revolutie, dat even als „ca ira" gezongen werd bij bloedtooneelen, maar ook
evenals d. Marseillaise als marsch d. republikeinsche legers ter overwinning leidde. 't
Verscheen in 1792, was tegen koningin Maria
Antoinette gericht en had tot slot v. ieder
couplet d. woorden „Vivo le son du canon!
Dansons la carmagnole !" In 1795 zongen d.
Bataven dit lied om d. op d. pleinen geplante
vrijheidsboomen.
Carmarthen of Caermarthen is een
graafschap in 't Z. v. Wales, begrensd door d.
baai v. Carmarthen, 33 vk. geogr. mijl groot,
met 125 000 bew. d. Bodem is oneffen, d. hoofdrivier is d. Towy, welks oevers bijzonder
vruchtbaar zijn. 't Grootste deel v. 't graafschap is weiland; er zijn ook rijke ijzer- en
kopermijnen. d. Hoofdstad, insgelijks Carmarthen geheeten, ligt a. d. Towy, waarover hier
een schoone brug is, heeft 10 000 inw. en belangrijken handel.
In d. Rom. tijd heette 't gewest Carmarthen
Demetia.

Carmel is een kustgebergte v. 7 geogr. mijl
lang t. Z. v. 't oude Phenicie en eindigend
in kaap Carmel. d. Hoogste top, zich verheffend
tot 500 M., is d. schoonste berg in Palestina,
zeer nabij d. 1VIiddell. zee. Van d. top geniet men
eon verrukkelijk vergezicht, Westwaarts over
d. zee, Noordwaarts over d. baai v. Akko naar
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d. Tyrische bergen, oostwaarts over d. schoone
vlakte v. Jisreel, d. lusttuin v. 't oude Kanaan,
en zuidwaarts langs d. kust. d. Berg bestaat
uit kalksteen en heeft meer dan 1000 holen,
onder welke een, waarvan d. overlevering zegt,
dat daar d. profeet Elia een schuilplaats vond.
Langs d. glooiing der bergen ontspringen
versch. bronnen en d. beek Kison kronkelt
langs d. voet, door welke een welige plantengroei wordt bevorderd. Aan d. voet groeien laurier- en olijfboomen, hooger op eiken- en pijnboomen ; allerlei bloemen verspreiden liefelijke
geuren. Wijl een der wegen uit Egypte naar
Syrie langs d. berg liep en d. baai v. Akko
een geschikte landingsplaats aanbood, legden
d. vroegere en latere beheerschers v. Palestina
er zich op toe,'t geheele gebergte, waartoe d.
Carmel behoort, te bezitten en te versterken.
In lateren tijd kozen Christen-kluizenaars er
bij voorkeur hun verblijf; keizerin Helena heeft
er volgens d. overlevering een kerk gebouwd.
In 1180 stichtte d. Kruisvaarder Berthold er
een klooster. Dit is bij d. inval der Franschen
in 1798 verwoest en eerst na versch. jaren
gelukte 't aan d. monnik Jean Baptist door
ingezamelde liefdegiften d. herstelling te bewerken. Aangezien d. nieuwe kloostergebouwen niet groot genoeg waren om reizigers
en pelgrims op te nemen, ondernam dezelfde
monnik in 1845 een tweede inzamelingstocht
door Italie en Duitschland, ten gevolge waarvan thans ieder reiziger in 't klooster drie
dagen verblijf en zoo noodig een reispenning
bekomt. d. Kluizenaars, die zich in dat klooster
hadden vereenigd, vormden sedert d.13e eeuw
d. orde der Carmelieten.
Carmelieten, monniken der orde v. 0. L. V.
op Carmel, dragen d. kleeding der Franciscanen
en daarover een witten mantel. Zij bekwamen
in 1226 hunne orderegelen. Later zijn ze gescheiden in drie afdeelingen: 1° d. Carmelieten-barrevoeters, die d. regelen der orde
in volle gestrengheid in acht bleven nemen;
2°. d. conventualen of geschoeide Carmelieten,
ingesteld door pans Eugenius IV in 1431 en.
Pius II in 1459; 3°. d. tertiarissen, die op verzoek v. d. generaal der orde Stratius onder
paus Urbanus VIII in 1635 een eigen regel
ontvingen, die later door paus Innocentius XI
werd bevestigd. Met deze monnikorde verwarre men niet d. ridderorde v. 0. L. V. v. d.
berg Carmel, door koning Hendrik IV v.
Frankrijk ingesteld; deze heeft er slechts d.
naam mede gemeen.
d. Carmelitessen zijn oorspronkelijk uit Frankrijk, waar zij in 1452 door Joh. Bapt. Soreth
zijn geordend onder goedkeuring v. paus Nicolaas V. Later zijn ook zij in min of meer
gestrenge afdeelingen gescheiden, in Spanje
door s. Theresia, die d. orde hervormde.
Carmen Sylva, Zie ELIZABETH, koningin
v. Roemenie.
Carmenta was volgens d. Grieksche overlevering een Arcadische profetes, die met haar
zoon EVANDER in Latium kwam. d. Romeinen
vereerden haar als voorspellende en genezende
godin. Aan d. voet v. d. Capitolijnschen berg
was haar een tempel gewijd. Hare feesten
(carmentalia) werden op 11 en 15 Jan. alleen
door vrouwen gevierd, die haar aanriepen als
ziende in 't verledene en in d. toekomst.
Carmichael (RICHARD), een uitmuntend
heelkundige, leeraar a. 't „Richmond Surgical
Hospital" te Dublin, maakte vooral d. dusgen.
dyscrasische ziekten tot voorwerp v. zijn onderzoekingen, waarvan hij d. uitkomsten in
versch. geschriften mededeelde, bijv. in „Essay
on the effect of carbonate and other prepa-
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rations of iron on cancer" (2e dr., 1809); „Essay
on the nature of scrofula" (1810) en An essay
on the origin and nature of tuberculous and
cancerous diseases" (1836). Vooral bestudeerde
hij d. syphilis en waarschuwde hij tegen 't
misbruik v. kwikzilver daartegen in zijn „Essay
on the venereal diseases which have been
confounded with syphilis" (5 dln, 2e dr., 1825).
Hij overl. 3 Juni 1849 nabij Dublin.
Carmona is een Andalusische stad met
17 000 inw. in d. prov. Sevilla a. d. Carbones.
Er is een merkwaardig Moorsch kasteel en
d. omtrek is rijk a. natuurschoon.
Carmontelle, geb. te Parijs, 25 Aug. 1717,
was dichter, voorlezer on regelaar der feesten
a. 't hof v. d. Hertog v. Orleans. Hij schreef
tooneelstukken en romans, die vergeten zijn,
't blijspel „l'Abbe de platre" (1779), dat grooten
bijval vond, en zijn naam bleef tot in d. 19e
eeuw bekend door zijn „Proverbes dramatiques" (10 dln, 1768-1811). Hij overl. 26 Dec. 1806.
Carmoseeren is d. juweliersbewerking,
waardoor een groote diamant door versch.
kleine omzet wordt. d. Naam is afkomstig v.
't Zweedsche woord karm, beteekenende zand.
Carnac is een plaats met 4000 inw. in
Bretagne in 't depart. Morbihan, dicht bij d.
zee. Deze plaats is merkwaardig door d. gedenkteekenen der oude Keltische bewoners
v. 't land. Evenwijdig met d. kust zijn elf
rijen ruw bewerkte steenen opgericht, v. 2 t.
7 M. hoog. Ongeveer 1200 staan nog overeind,
maar er waren er vroeger wel 4000. Achter
deze lanen verheft zich een graf heuvel (tumulus) v. 20 M. hoogte en daar is in 1862 een
onderaardsch gewelf ontdekt, dat menschenbeenderen en Keltische oudheden bevat.
Carnal] (Runoi,r), geb. 9 Febr. 1804 to
Glatz, studeerde te Berlijn en trad in 1830 in
staatsdienst bij 't mijnwezen. Hij werd een v.
d. voortreffelijkste bergbouwkundigen en heeft
door daad en schrift 't Silezische mijnwezen
tot groote ontwikkeling gebracht. Hij bestuurde eenigen tijd d. mijnschool te Tarnowitz, werd in 1847 adviseur v. 't mijnwezen
bij 't Pruis. ministerie, hield van 1849 t. '55
voorlezingen over bergbouw a. d. Berlijnsche
hoogeschool en kreeg in 1855 als „Berghauptmann" te Breslau 't bestuur over 't geheele
mijnwezen v. Opper-Silezio, v. welk gewest hij
in 1857 een nauwkeurige geognostische kaart
vervaardigde. Met vakgenooten stichtte hij 't
Deutsche geolog. Gesellschaft" en 't „Verein
Or Berg- u. Huttenwesen" en redigeerde hij
vakbladen, waaronder 't door hem gestichte
„Zeitschrift far Berg-, Hutton- u. Salinenwesen"
een eerste plaats bekleedt. Hij overl. 17 Nov.
1874 to Breslau. d. Delfstof Carnalliet (27 pct
chloorkalium, 34 pct chloormagnesium en 39
pct water) is naar hem genoemd.
Carnarvon of Caernarvon is 't N.-westelijkste graafschap v. Wales, a. drie zijden
door d. Iersche zee omringd. Er wonen op 45
vk. geogr. mijl 120 000 menschen. Carnarvon
is 't bergachtigste deel v. Wales, rijk a. indrukwekkende natuurtooneelen. d. Snowdon verheft er zich tot een hoogte v. 1100 M. d. Mijnen
bevatten hoofdzakelijk koper- en looderts. d.
Hoofdrivier is d. Conway en er zijn eenige
moron. Langs d. N.-kust loopt d. spoorweg, die
door d. tubulaire brug over 't Menai-kanaal
Carnarvon met 't oil. Anglesey verbindt. d.
Hoofdstad, insgelijks Carnarvon geheeten, ligt
a. 't Menai-kanaal en heeft 10 000 inw. d. Muren dozer stad dagteekenen v. Willem d. Veroveraar on d. bouwvallen van 't kasteel, door
Eduard II gesjJcht, verbazen d. beschouwer
door d. massa metselwerk.
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Carnatie heet in d. schilderkunst d. afbeelding v. ongekleede deelen v.'t menschelijk
lichaam in vleeschkleur. Dit veroorzaakte
steeds groote moeilijkheid a. d. schilders. Die
der Venetiaansche school hebben deze 't best
overwonnen.
Carne (LOUIS MARCELIN, comte de), geb. 17
Febr. 1804 te Quimper, werd in 1839 volksvertegenwoordiger en stond in 1817 a. 't hoofd
der afd. koophandel a. 't ministerie, maar na
d. Februari-omwenteling v. 1848 onttrok hij
zich a. 't staatsbestuur en onder 't Keizerrijk
vergenoegde hij zich met 't lidmaatschap v.
d. departementalen raad v. zijn gewest. Hij
heeft veel staatk. brochures geschreven. Zijn
werken v. grooten omvang zijn: „Du gouvernement representatif en France, 1789-1846"
(2 din, 1855); „Etudes sur les fondateurs de
l'unite francaise (2 dln, 2e dr., 1856); „Les
Otats de Bretagne" (2 dln, 1868) en „Souvenirs
de ma jeunesse" (1873). Hij overt. te Parijs,
13 Febr. 1876.
Carnea heette in Sparta een jaarlijksch
feest, dat a. d. Zonnegod gewijd was en negen
dagen duurde. d. Priester, die 't feest leidde,
werd agetes, zijne helpers werden carneten
genoemd. 't Feest werd in 't open veld gevierd, bestond uit offers v. stieren en krijgsdansen en schijnt ter gedachtenis v. d. terugkomst der Herakliden te zijn ingesteld.
Carneades, een Grieksch wijsgeer, geb.
217 v. Chr. te Cyrene, wordt doorgaans aangemerkt als d. stichter der nieuwe of derde
Academie. Te Athene hoorde hij d. StoIcijnen
en Academici en legde hij zich vooral toe op
d. beoefening der schriften v. d. Stolcijn Chrysippus, wiens stellingen hij later bestreed.
Zijn welsprekendheid was oorzaak, dat hij
met d. Stoicijn Diogenes en d. Peripateticus
Critolails als gezant n. Rome werd afgevaardigd, ten einde vrijstelling te verwerven v.
een geldboete, wegens 't plunderen der Boobtische stad Oropos opgelegd (162 j. v. Chr.). Ook
daar maakte zijn talent v. overreden zulken
indruk, dat d. censor Cato, voor zijn invloed
beducht, zijn afreize begeerde. Sedert 't verblijf dozer drie mannen te Rome begon daar
d. Grieksche wijsbegeerte en welsprekendheid
beoefenaars te vinden. Hij legde zich toe op
d. natuur- en zedekunde, doch heeft niets in
geschrifte nagelaten; a. zijn leerling Olitomachos en a. S. Empiricus hebben wij d. kennis
zijner richting te danken. Tegenover d. Epicuristen en StoIcijnen stelde hij, dat er geen
volstrekt kenteeken der waarheid is, maar
wet een subjectieve overtuiging, die hare
trappen heeft, met welke d. waarschijnlijkheid
klimt. Hij stierf in hoogen ouderdom.
Carneri (BARTHOLOMaUS v.), geb. 3 Nov.
1821 to Trente, studeerde te Weenen in rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte, vertoefde daarna
Lang in Z.-Europa, werd in 1861 lid v. d. landdag en in 1870 v. 't Huis v. Afgevaardigden.
Hij schreef versch. vlugschriften, twee bundels
leerdichten en d. wijsgeerige werken: „Sittlichkeit u. Darwinismus" (1871); „Gefahl, Bewustsein, Wille" (1876); ,Der Mensch als Zelbstz weck" (1877) en „Ethische Essays" (1886).
Carne vat, waarschijnlijk genoemd naar
Carne vallare = vleesch minderen, of Came,
vale ! = „vleesch, vaarwel!" heet d. tijd, die
in d. R.-Kath. kerk a. d. veertigdaagsche
vasten voor Paschen voorafgaat, gedurende
welken men zich, inzonderheid in R.-Kath.
landen, tegen d. ontberingen v. d. vastentijd
bij voorbaat tracht schadeloos to stellen door
keur v. spijzen en door vermakelijkheden,
danspartijen en optochten, meest gemaskerd
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of in zonderlingen dos. Dit gebruik is zeer
oud en ongetwijfeld ontstaan uit voorouderlijke
feesten, gelijk d. Bacchanalia, Saturnalia en
Lupercalia der Romeinen en d. Juulfeesten
der N.-Europeesche volken.
Carnicer (RAmoN), geb. in 1789 te Tarrego
in Catalonia, werd kapelmeester te Barcelona,
in 1828 a. d. opera te Madrid en overt. 17 Mrt
1855. Hij heeft getracht oorspronkelijke Spaansche opera's te schrijven en d. melodie8n der
Spaansche volksliederen ten tooneele to brengen. Eenige zijner opera's zijn: „Elena y Constantino"; „Don Juan Tenorio", „El colon";
„El Eufemio de Messina"; „Ismalia" en „Ipermnestra".
Carnivorae zijn in 't algemeen d. vleeschetende dieren, meer bepaald d. roofdieren, een
orde v. d. klasse der zoogdieren en onderscheiden in zoolgangers, halfzoolgangers en teengangers. Zie over d. kenmerken en indeeling
d. artt. dierkunde en roofdieren.
Carnot (JOS. FRANC. CLAUDE), geb. 22 Mei
1752 te Nolay in Bourgondie, werd op twintigjarigen leeftijd advocaat voor 't Parlement
to Dijon. Na in 't omwentelings-tijdperk versch.
betrekkingen bekleed en zich door gematigdheid onderscheiden to hebben, werd hij raadshoer in 't Hof v. Cassatie, welke waardigheid
hij tot zijn dood (in 1835) bekleedde. Hij is d.
schrijver v. „De l'instruction criminelle dans
see rapports generaux et particuliers avec les
lois nouvelles et la jurisprudence de la cour de
caseation" (3 vol., 1817) en v. „Commentaire
sur le Code penal, contenant la maniere d'en
faire une juste application, Vindication des
ameliorations dont it est susceptible" (1823).
Carnot (LAZARE NIC. MARGUERITE, graaf),
geb. 13 Mei 1753 to Nolay in Bourgondi8,
waar zijn vader advocaat was, toonde v.jongs
of veel aanleg tot d. wiskunde en was kapitein bij d. genie, toen d. Omwenteling v. 1789
uitbrak. In 1791 werd hij afgevaardigd naar 't
Wetgevend lichaam; in 1795 nam hij zitting
in 't Directoire, doch Barras drong hem uit
't bestuur der krijgszaken en op 18 Fructidor
(4 September 1797) word hij als verdacht v.
koningsgezindheid gebannen. Hij week naar
Duitschland en gaf daar een verdedigingsgeschrift in 't licht, dat, to Parijs veel gelezen,
d. schandelijke handelingen zijner voormalige
ambtgenooten a. 't licht bracht en veel bijdroeg
tot hun val op 30 Praireal (18 Juni 1799). Na
18 Brumaire werd hij teruggeroepen en in 1800
tot minister v. Oorlog benoemd. Weerzin tegen
Bonaparte's staatkunde deed hem deze betrekking weldra nederle,ggen, doch hij werd 9 Mrt
1802 lid v. 't tribunaat. Hij stemde in die betrekking tegen 't levenslange consulaat en was
d. eenige, die zich tegen Napoleons verheffing
tot keizer verklaarde. Toen 't tribunaat werd
opgeheven, keerde hij tot 't ambtelooze leven
terug en schreef hij militaire werken. In 1814
vertrouwde Napoleon hem 't bevel toe over
Antwerpen, dat hij met beleid verdedigde
tegen Graham on Bernadotte tot d. capitulate
v. Parijs. d. Antwerpenaars waren zoo voldaan
over d. wijze, waarop Carnot gedurende 't
verblijf der Franschen daar 't bewind had
gevoerd, dat zij een gedenkteeken voor hem
oprichtten. Lodewijk XVIII liet hem zijn rang
v. luit.-generaal behouden, ofschoon CARNOT,
a. zijn republikeinsche gevoelens getrouw,
's Konings gunst niet zocht. Na Napoleons
terugkomst v. Elba werd CARNOT verheven tot
graaf, pair v. 't Rijk en minister v. Binnenl.
zaken, doch na d. val des Keizers vestigde hij
zich to Maagdenburg, waar hij 3 Aug. 1823 overt.
Hij heeft belangrijke werken geschreven, o. a.
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„Essai sur les machines" (1786); „Reflexions
sur la metaphysique du calcul infinitesimal"
(1797, herdr. 1813); „Geometrie de position"
(1813); „De la defense des places fortes" (3 dln,
1809, herdr. 1812). Na zijn dood verschenen:
„Memoires historiques et militaires sur Carnot"
(1824) en „Correspondance de Napoleon Bonaparte avec Carnot pendant les 100 fours" (1819).
Toen zijn kleinzoon president der Fransche
republiek was, werd 't stolfelijk overschot v.
CARNOT in 1889 v. Maagdenburg n. Parijs overgebracht.
Carnot (sApi), geb. te Parijs in 1796, zoon
v. d. voorg., beoefende d. wis- en natuurkunde
en overl. als kapt.-ingenieur in 1832. Hij is d.
schrijver v. 't werk „Reflexions sur la puissance motrice du feu et les machines propres
developper cette puissance" (1824), waarin
d. stelling ontwikkeld wordt, dat warmte
alleen in arbeid kan worden omgezet, als zij
v. een warmer op een kouder lichaam overgaat.
Carnot (LAZARE HIPPOLYTE), geb. 6 Apr. 1801
te s. Omer, broeder v. d. voorg., vergezelde zijn
vader in d. ballingschap n. Maagdenburg en
beoefende daar d. Duitsche taal- en letterkunde.
In 1823 in Frankrijk teruggekeerd, sloot hij
zich aan bij d. s. Simonisten, doch, toen deze
naar zijn oordeel te ver gingen, scheidde hij
zich v. hen en sedert bleef hij democratische
en socialistische, doch geen communistische
beginselen toegedaan. Hij verkondigde zijn
stellingen in d. dagbladen „Precurseur", „Organisateur" en in d. „Revue independante" en
verdeelde zijn tijd tuss. reizen en studien. In
1847 verscheen zijn vlugschrift „Les radicaux
de la Charte", waarin hij gematigd republikeinsche beginselen verkondigde, d. grond
legde tot d. vereeniging v. d. versch. fractien
der oppositie en daardoor v. d. Februari-omwenteling in 1848. Hij word na d. vestiging
der republiek minister v. Onderwijs en bleef
dit slechts 4'/2 maand, maar deed in dien korten tijd meer voor 't volksonderwijs dan zijn
voorgangers : hij gaf goed in elk. sluitende
schoolverordeningen, waarborgde d. onderwijzers een minimum-tractement, dat hun lot
zeer verbeterde, schiep kostelooze normaalscholen en volksvoorlezingen. Toen hij echter
een stel socialistische schoolboeken in Wilde
voeren, werd d. oppositie te machtig en moest
hij zich bepalen tot 't verkondigen zijner stellingen in d. Volksvertegenwoordiging. Daar
weigerde hij na d. staatsgreep v. Napoleon III
d. eed, zoodat hij tot 't ambteloos leven terugkeerde. Van 1864 tot '69 was hij echter lid v.
d. Volksvertegenwoordiging, waar hij krachtig
oppositie voerde. Hij nam geen deel a. d. gebeurtenissen van 1870 en '71, werd in 1875 tot
senator gekozen, beleefde 't nog, dat zijn zoon
president der Fransche republiek werd, en
overl. in Mrt 1888.
Carnot (MARIE FRANC. SADI), geb. 11 Aug.
1837 te Limoges, zoon v. d. voorg., studeerde
a. d. Polytechn. school en werd ingenieur te
Annecy. Toen d. derde Republiek gevestigd en
Parijs door d. Pruisen belegerd werd, trad hij
op als prefect v. 't depart. der Seine-inferieure
en organiseerde hij d. verdediging v. Normandie. Sedert werd hij aanhoudend tot lid der
Nationale vergadering gekozen; v. Sept. 1880
t. Nov. 1881 was hij minister v. Openb. werken,
in de ministerien BRISSON en FREYCINET minister v. Financien en, toen d. president GREVY,
gecompromitteerd door zijn schoonzoon WILSON, moest aftreden, werd CARNOT in 1887 verheven tot president der Fransche republiek.
Cares of Cairns zijn steenstapelingen,
overeenkomende met d. hunebedden in ons
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vaderland en te vinden in Schotland, Wales
en op sommige plaatsen in Engeland. Zij bestaan uit groote steenklompen v. nagenoeg
gelijke grootte, gedekt door een zeer grooten
steen met plat bovenvlak, en dienden vermoedelijk tot begraafplaatsen.
Caro (ELONE MARIE), geb. 4 Mrt 1826 te Poitiers, werd in 1856 hoogl. in d. wijsbegeerte to
Douay en in 1858 to Parijs. Hij bekleedde daarbij
d. betrekking v. inspecteur-generaal v. 't Onderwijs en overl. 13 Juli 1887. Van zijn talrijke
schriften worden hier vermeld: „Du mysticisme
au 1813 siècle"; „Etudes morales sur le temps
present" (40 dr. 1879); „l'Idee de Dieu et ses
nouveaux critiques" (5e dr. 1872); „Nouvelles
etudes morales" (door d. Academie bekroond,
2e dr. 1879); „Le materialisme et la science";
„Problemes de morale sociale" ; „Le pessimisms
au 19e siècle" en „La fin du 18e siècle" (1880).
Caro (JAKoB), geb. 2 Febr. 1836 to Gnesen,
studeerde to Berlijn en to Leipzig, bereisde
Rusland en Italie en werd hoogl. in d. geschiedkunde te Breslau. Hij schreef: „Das
interregnum Polens vom J. 1586"; „Liber cancellariae Stanislai Ciolek" (2 dln, 1874); „Aus
der Kanzlei Sigismunds" en „Das Bundnisz zu
Canterbury" (1880) benevens veal monograpliieen en een voortzetting van 't groote werk
over d. geschiedenis v. Polen door Rdnell.
Carole was een rondedans, waarbij gezongen werd. Later werd 't lied, dat in d. maat
v. dezen dans geschreven was, carole genoemd.
In Engeland worden in doze maat geestelijke
liederen gemaakt, die nog altijd carols heeten.
Carolina. Doze N.-Amer. staat werd in
1497 ontdekt door Sebastiano Caboto en 15
jaar later door d. Spanjaarden onder Ponce de
Leon als een deel v. Florida in bezit genomen.
Wijl zij weinig werk v. dit land maakten,
zetten d. Franschen er zich neder en dezen
noemden 't naar Karel IX Carolina. Sedert
dien tijd was Carolina nu in doze, dan in gene
handen, tot d. kolonie in 1660, door Karel II,
koning v. Engeland, in leen uitgegeven, een
gevestigde bezitting werd. d. Kolonisten droegen 't samenstellen v. een grondwet op a. d.
wijsgeer Locke; zij werd afgekondigd, doch
meermalen ten gevolge v. onlusten gewilzigd,
totdat Carolina in 1720 werd verdeeld in Noorden Zuid-Carolina, die zich bij 't onafhankelijk
worden der Vereenigde Staten ieder afzonderlijk bij d. Unie hebben aangesloten. N.-Carolina,
zendt 8, Z.-Carolina 7 laden n. 't Congres. NoordCarolina ligt tuss. Virginia, Tennessee, Georgie,
Zuid-Carolina en d. zee; 't beslaat een oppervlakte v. 2385 vk. geogr. mijl en heeft a.' d.
zeezijde een vlakke, zandige en moerassige
vlakte, alleen langs d. rivieren vruchtbaar,
doch zeer ongezond. Landwaarts in verb eft
zich v. lieverlede d. grond on vindt men dennebosschen, die teer, pek en terpentijn opleveren,
en vervolgens een vruchtbaar heuvelachtig
land, dat allerlei voortbrengselen geeft, waaronder vooral d. rijst behoort. Ook bevat d.
grond een onuitputtelijken rijkdom v. ijzer,
lood en steenkool. Voor d. ontwikkeling v.
landbouw en nijverheid is veal gedaan door
't graven v. kanalen en 't aanleggen v. spoorbanen. 't Aantal bewoners bedraagt 3 300 000,
waaronder 400 000 kleurlingen. d. Hoofdstad
Raleigh is niet groot, doch welgebouwd ZuidCarolina strekt zich langs d. Atlant. oceaan
uit en is overigens door Noord-Carolina on
Georgie begrensd. d. Oppervlakte beslaat 1599
vk. geogr. mijl. 't Land heeft in 't algemeen
veal gelijkheid met Noord-Carolina on levert
nagenoeg dezelfde voortbrengselen; 't bergland
is rijk a. metalen, vooral a. ijzer. Doze staat
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wordt bewoond door bijna 700 000 menschen,
v. welke d. grootste helft kleurlingen zijn. d.
Hoofdst. is Columbia, d. grootste stad Charleston.

Caroline (AMELIA ELIZABETH), gob. 17 Mei
1768, dochter v. d. Hertog v. Brunswijk, huwde
met George IV, later koning van 't Britsche
rijk, toen nog prins v. Wales. Uit dit huwelijk
werd een dochter geboren, maar d. prins v.
Wales beschuldigde zijn gemalin v. echtbreuk
en verstiet haar, hoewel koning George III
en 't yolk haar onschuldig oordeelden. Zij ging
in nali8 bij 't meer Como wonen. Toen d. Prins
v. Wales in 1820 zijn vader als George IV opvolgde, liet hij CAROLINE een jaargeld v. 50 000
pd st. aanbieden, als zij afstand wilde doen v.
d. titel van Koningin; zij weigerde en daarop
werd een beschuldiging v. echtbreuk tegen
haar ingebracht, welke echter bij 't Engelsche
yolk zulk een verontwaardiging wekte, dat 't
proces gestaakt werd. Nu kwam zij in Engeland, om de kroning van haar gemaal in Juli
1821 bij te wonen, doch d. toegang tot d. Westminster-abdij werd haar geweigerd, en zij trok
zich dit zoo aan, dat zij 7 Aug. 1821 overl.
Haar dochter huwde met LEOPOLD, die in 1830
Koning van Belgi8 werd.
Carolinen (d.) vormen een archipel in d.
Groote of Stille zee, t. Z. v. d. Marianen-eilanden, tuss. Nieuw-Guinea en d. Ladronen, tuss.
5. en 11° N.-Br. en 148. en 173° 0.-L. v. Greenwich. Er zijn wel 500 eilanden, behalve d. Peleweilanden, die er 't Westelijke deel van uitmaken. d. Meeste zijn rijk a. tropische voortbrengselen en, ofschoon zij reeds in 1686 door
Francesco Lazeano werden ontdekt en naar
Carolina, gemalin v. koning Karel II v. Engeland genoemd zijn, werden d. meeste eerst in
d. 19e eeuw nauwkeuriger onderzocht, hoewel
vele ervan door d. koraalriffen moeilijk te
naderen zijn. d. Bewoners, wier getal niet met
juistheid kan worden bepaald, behooren tot 't
Maleische ras en onderscheiden zich door
zachte zeden en kunstvlijt. d. Geheele archipel
met inbegrip der Ladronen wordt naar 't voorbeeld der Amerik. zendelingen, wien de nauwkeurigste berichten over deze eilanden te
danken zijn, Micronesia genoemd en 't geheele getal Micronesi8rs zal ongeveer 85 000
bedragen. Een v. d. grootste en meest bekende
eilanden is Jab of Eap, 4 vk. geogr. mijl groot,
met 2700 bow. Vanouds rekent d. Spaans. regeering d. Carolinen onder hare bezittingen. Er
hadden zich echter in d. laatsten tijd eenige
Duitsche handelshuizen gevestigd en, toen in
1885 d. Duitsche kanonneerboot 't ell. Jab
bezette en er d. Duitsche vlag heesch, ontstond
er eon geschil over dit bezit tuss. d. Spaansche
en Duitsche regeering, dat door paus Leo XIII,
door beide partijen tot scheidsrechter gekozen,
ten voordeele v. d. eerste beslist werd, met
voorbehoud, dat Duitschland 't recht had, er
kolenstations en plantages to hebben en handel
en visscherij uit te oefenen.
Carolini libri, d. i. Karolingische boeken,
heeten vier boeken, op last v. Karel d. Groote
opgesteld en a. paus HADRIANUS gezonden. Zij
handelen hoofdzakelijk over d. vereering v.
beelden en zijn in later tijd herhaaldelijk in
druk verschenen.
Carolus (Jon.), geb. to Antwerpen omstr.
1535, studeerde in d. rechten te Leuven en a.
Fransche en Ital. hoogescholen en vestigde
zich als advocaat to Mechelen. Filips II benoemde hem tot procureur-generaal bij 't Hof
v. Friesland. Later werd hij raadsheer in 't
Hof te Mechelen. Hij overl. daar in een klooster, 13 Sept. 1598. Hij had tijdens zijn verblijf

in Friesland een geschiedenis v. 't bestuur v
d. stadhouder Casper Robles in vier boeken
opgesteld. Dit work, hoewel zeer Spaanschgezind, bevat veel belangrijke bijzonderheden.
't Was door hem a. VIGLIUS gegeven, die 't
waarschijnbjk naar Spanje zond. Een afschrift,
hier achtergebleven, is door d. Utrechtschen
hoogl. Wesseling in 't licht gegeven.
Caron (NOEL DE), Neer v. Schonewal, was
schepen v. Brugge en voorstander der vrijheid. Hij onderteekende d. Unie te Brussel in
1577 en, toen Brugge onder d. heerschappij v.
Filips II terugkeerde, ging CARON n. NoordNederland, waar hij een der vertrouwdste
raadslieden v. prins Willem I werd. Hij was
lid der commissie, die na d. dood v. d. Prins
eerst naar kon. Hendrik III v. Frankrijk en
daarna naar kon. Elizabeth v. Engeland reisde,
om d. Nederlanden a. hen op te dragon. Onder
Elizabeths opvolger Jacobus I was hij ambassadeur a. 't Engelsche hof. Hij bewerkte daar
voor Oldenbarneveld d. inlossing v. d. in 1585
verpande steden Brielle en Vlissingen en
't fort Rammekens en overl. te London in
Dec. 1624.
Caron (FRANVIS), omstr. 1600 te Brussel
gob., trad in dienst der 0.-Ind. Comp. en werd
in 1619 naar Japan gezonden, waar hij tot 1641
bled, met ijver en beleid d. belangen der
Compagnie behartigde, zich d. Japansche taal
eigen maakte, met levensgevaar d. gesteldheid en hulpbronnen v. dat toen afgesloten
rijk leerde kennen en eens deel uitmaakte v.
't gezantschap, dat to Jeddo word toegelaten.
Van zijn bevindingen gal hij verslag in zijn
Beschrijving v. 't machtig rijk Japan" (1650).
In 1642 werd hij raad v. Indi8 en in 1643
opperbevelhebber v. onze krijgsmacht op Ceylon. Hij ontweldigde daar Negombo stormenderhand a. d. Portugeezen on was vervolgens
drie jaar landvoogd v. 't oil. Formosa. In 1650
werd hij door d. Raad v. Zeventienen ter verantwoording geroepen, omdat hij beschuldigd
was, voor eigen rekening handel to drijven.
Hij word onheusch bejegend en eerst in 1658
verwierf hij eerval ontslag. Hierover verstoord, nam hij 't aanbod v. COLBERT aan,
als opperkoopman voor d. Fransche 0.-Ind.
Comp. naar 't Oosten to gaan. Hoewel hij ook
in die betrekking schrander en ijverig handelde, slaagde hij er niet in op Madagascar,
to Suratte on to Trinconomale Fransche factorijen to vestigen. Vijanden beschuldigden
hem bij 't Fransche gouvernement. Hij werd
in 1671 teruggeroepen, maar 't schip, waarmede
hij in 1672 n. Frankrijk zeilde, stiet in d. nabijheid v. Lissabon op een rots on CARON verdronk.
Carotte is d Frans. naam v. d. gale peen,
in 't Z. v. ons land overgegaan op d. beetwortelen, die tot veevoeder worden verbouwd,
deze worden dan caroten of kroten genoemd.
Carotten zijn ook rollen tabak, die tot snuif
worden geraspt.
Carotto (GIAN FRANCESCO). Doze uitmun.tende schilder werd gob. to Verona omstr.
1470 on arbeid de dus in 't schitterendste tijdperk v. d. Ital. kunst. Hij vormde zich in d.
school v. Mantegna on zijn eerste voortbrengselen dragon nog d. sporen v. d. stijl diens
meesters. Later hebben d. werken v. Leonardo
da Vinci en Rafael veel bijgedragen tot zijn
zelfstandige ontwikkeling. Zijn teekening is
edel en zuiver, zijn koloriet warm en zacht.
Bijna al zijn stukken berusten in d. kerken
to Verona, vooral in die v. s. Eufemia. Hij
overl. in 1546.
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te Dol in Bretagne, deed veel sterrenk. berekeningen, o. a. die der plaats v. een aantal sterren voor d. globe v. Lamarche; d. overige
vindt men meest in 't tijdschrift „Connaissance
des temps". Hij overl. te Parijs den 29 Mrt 1798.
Carova (FRIEDR. WILH.), geb. 20 Juni 1789
te Coblenz, studeerde eerst in d. rechten. beproefde daarna te vergeefs een vaste betrekking te verkrijgen en ging vervolgens te Heidelberg d. wijsbegeerte bestudeeren, waarin
hij (1818) promoveerde en als privaat-docent
in versch. plaatsen onderwijs gaf. Hij woonde
nu hier, dan daar, bereisde ook Engeland en
Frankrijk en nam deel a. d. volksbeweging v.
1848. Hij was lid v. 't Voorparlement to Frankfort en was eon der invloedrijkste sprekers
op 't vredescongres to Parijs in 1849 en '50.
Hij overl. to Heidelberg, 19 Mrt 1852. Hij heeft
veel vlugschriften over d. staatk. en godsd.
bewegingen v. zijn tijd geschreven. Van rneer
algemeene strekking waren: „Romantische
Blatter"; „Ueber allein seligmachende Kirche";
,,Ueber Religion u. Philosophic)", „Ueber Emancipa tion der Juden" en „Neorama; Beitrage
zur Literatur, Philosophie u. Geschichte" (3 dln,
1838).

Carpaccio (virroRE) was een der voortreffelij.kste schilders uit de oude Venetiaansche school. Als mededinger v. Bellini en in
't algemeen zich a. d. door dezen meester gevolgde richting houdende, onderscheidde hij
zich echter door lets oorspronkelijks. Hij had
een rijke phantasie en eon zeer levendige
voorstelling. d. Onderwerpen, die hij bij voorkeur behandelde, waren ontleend a. d. Bijb.
geschiedenis en a. de levens der heiligen, die
hij vaak in een opvolgende reeks schetste. Zoo
schilderde hij d. geschiedenis van Stefanus in
vijf en die v. Ursula in acht tafereelen. Zijn
stukken vindt nien to Milaan en to Parijs.
CarpeaUX (JEAN BAPTISTE), geb. 14 Mei 1827
to Valenciennes, leerde d. beeldhouwkunst a.
d. Parijsche academie onder DURET en PUJOL,
maar toonde een oorspronkelijk talent en
overtrof eerlang zijn meesters. Hij werd d.
meest gevierde beeldhouwer v. 't tweede Keizerrijk en zijn werken zijn door verkleinde
modellen en afgietsels algemeen verspreid en
gezocht. Toch hebben sommige zijner werken
iets, dat jagen naar effect verraadt, en andere
iets grof zinnelijks. Zijn meest geroemde werken zijn: d. groep „Ugolino en zijn kinderen",
door d. Fransche regeering aangekocht; „d.
Napolitaansche visscher", eigendom v. Rothschild; „'t Jonge meisje met d. schelp", vervaardigd voor d. Hertog de Monchy"; d. groep
„Frankrijk, licht verspreidend over d. wereld",
voor 't Pavillon de Flore, en d. versiering v.
d. facade v. 't nieuwe Operagebouw to Parijs,
inzonderheid met d. groep „d. Dans". Daarenboven vervaardigde hij standbeelden en buster
v. versch. personen uit d. omgeving v. Napoleon III en een groot aantal genrefiguren. Hij
overl. op 't kasteel BOcon bij Asnieres, 11
Oct. 1875.
Carpentaria (d. Golf v.) is d. grootste en.
diepst 't land indringende golf v. Nieuw-Holland, to vinden a. d. noordzijde tuss. Queensland en Arnhemsland, tuss. 10° 40' on 17° 30'
Z.-Br., beperkt door d. kapen York en Arnhem,
die 80 geogr. mij1 v. elk. zijn. d. Kusten a. d.
oost- en zuidzijde zijn laag on moerassig, die
a. d. westzijde hooger en rijker a. inhammen.
Aan d. oostzijde vloeit er d. Mitchell-rivier in
uit; a. d. zuidzijde vindt men d. Leichardt-,
d. Albert- en d. Nicholsonrivier. d. Golf werd
in 1606 ontdekt door 't schip „'t Duyfken",
ontving d. naam naar d. gouv.-generaal CARII.

en werd in 1723 nauwkeuriger opgenomen door d. „Pere en d. „Arnhem", die
onder bevel v. JAN CARSTENSZ stonden.
Carpenter (MARY), geb. te Bristol in 1807
en daar overl. 14 Juni 1877, wijdde haar leven
a. 't verbetereu v. 't lot der gevangenen en
a. d. verzorging en opvoeding v. verwaarloosde
kinderen. Zij schreef daartoe versch. boeken,
die veel goeds ten gevolge hadden, en deed
tot bevordering v. hare plannen zelfs op hoogen
leeftijd drie reizen naar Oost-Indie. Eenige
barer schriften zijn: „Morning and evening
meditation" (5e dr., 1869); „Reformatory-schools
for children" (1851); „Juvenile delinquents;
their condition and traitment" (1853); „The
claims of ragged schools" (1859); Our convicts"
(2 dln, 1864); „Reformatory prison discipline"
(1872); „Addresses to the Hindoos" (1867);
„Suggestions on prison discipline and female
education in India" (1867) en „Six months in
India" (2 dln, 1868).
Carpenter (WILLIAM BENJAMIN), geb. to
Bristol in 1813, studeerde to London en Edinburgh in natuur- en geneeskunde en vestigde
zich eerst als arts in zijn vaderstad, maar
werd vervolgens hoogl. in d. gerechtelijke geneeskunde a. 't University-college to Londen.
Hij oefende als examinator grooten invloed
op d. beoefening der natuurkunde en vergelijkende ontleedkunde, bewoog zich veelal op
practisch gebied en deed belangrijke nasporingen over d. diepte der zee. Eenige zijner
werken zijn: „Principles of general and comparative physiology" (4e dr., 1865); „Principles
of human physiology" (7e dr., 1869); „Manual
of physiology" (4e dr., 1865); The microscope"
(4e dr., 1868); „Zoology and instincts of animals" (2 dln, 1857) en „Principles of mental
physiology" (1874). Hij overl. to London, 19
Nov. 1885.
Carpentier (PIETER), vijfde gouverneurgeneraal v. Nederl. Oost-Indie, waarschijnlijk
to Amsterdam geb., vertrok in 1616 naar Indie
als opperkoopman en regeerde gedurende d.
afwezigheid v. Jan Pietersz. Koen v. 1623 t.
'27 in diens plaats. Onder zijn bewind werd,
in 1624, 't eiland Formosa, deels door koop,
deels door ruiling, a. d. Nederl. 0.-I. Comp.
afgestaan; ook werden d. handelsbetrekkingen
met Ceylon en met d. kust v. Coromandel,
sedert 1603 aangevangen, uitgebreid en sloot
Carpentier in 1626 een gunstige overeenkomst
a. d. kust v. Malabar. Na d. terugkomst v.
Koen gaf Carpentier 't opperbestuur weder in
diens handen over on hij vertrok 10 Nov. 1627
naar 't vaderland, waar hij tot lid v. d. bewindhebbers der Compagnie ter kamer Amsterdam werd gekozen. In deze kwaliteit ging
hij naar Londen om d. geschillen der Compagnie met d. Ehgelschen bij te leggen. Gedurende zijn verblijf in Engeland werd hij door
d. Raad v. Zeventienen aangezocht om andermaal als gouverneur-generaal naar Batavia to
gaan, doch hij bedankte en overl. te Amsterdam 5 Sept. 1659. Naar hem heet d. N. golf v.
Nieuw-Holland d. golf v. Carpentaria.
Carpentier (ROELAND DE), geb. 31 Dec.
1620 to Dordrecht,. studeerde in d. rechten,
werd lid v. d. vroedschap zijner vaderstad on
in deze hoedanigheid meermalen afgevaardigd
naar d. vergadering der Staten v. Holland.
Hij bekleedde gewichtige betrekkingen en was
o. a. Bewindhebber der 0.-Ind. Compagnie.
Hij overl. 26 Apr. 1660. Behalve Lat. gedichten gaf hij een vertaling v. Bentevoglio's
„Verhaalboeken v. d. Vereenigde landschappen v. Nederland" (1648). Ook wordt hij gehouden voor d. ongenoemden schrijver v. d.
32
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„Historie v. 't leven en sterven v. Johan
v. Oldenbarneveldt, door een liefhebber der
waarheid".
Carpentras is een stad met 11 000 inw.
in 't Fr. depart. Vaucluse en ligt a. d. voet v.
d. Mont Ventoux, a. d. rivier Auson, a. 't
kanaal v. Carpentras, dat, uit d. Durance
komende, 20 000 HA. bevloeit, en a. d. spoorw.
v. Parijs n. Lyon. Er zijn een Gothische hoofdkerk, een boekerij met 30 000 banden en 800
handschriften en musea met Rom. oudheden;
want deze stad was 't oude Carpentoracta, In
d. middeleeuwen d. hoofdst. v. Venaissin en
vaak 't verblijf der Pausen, toen deze to
Avignon zetelden.
Carpentum heette bij d. Romeinen een
tweewielig rijtuig, dat door hooge over.heidspersonen en door aanzienlijke Romeinsche
vrouwen gebruikt word. 't Was vaak prachtig
bewerkt. Af beeldingen ervan ziet men op
sommige Rona. munten.
Carpi is een stad in d. Ital. prov. Modena,
a. 't kanaal v. Mirandola en a. d. spoorw. v.
Modena n. Mantua. Als gemeente telt zij 19 000,
doch binnen d. muren zijn slechts 6000 inw.
Er is een bisschopszetel, een seminarium en
een prachtig paleis.
Carpi (uGo DA), die v. 1518 t. '32 arbeidde,
was een goad schilder, maar verwierf meer
room als graveur v. platen, die door afdruk
v. twee of meer koperplaten verkregen worden en in Itali6 d. naam Chiaroscuro dragon.
Sommigen hebben hem voor d. uitvinder v.
deze methode gehouden, maar waarschijnlijk
is deze kunst uit Duitschland afkomstig en
door DA CARPI tot hooger volkomenheid gebracht.
Carpocrates
was een Alexandrijnsch
wijsgeer, aanhanger der gnostieken. Hij leefde
ruim 100 j. n. Chr. en vormde uit Platonische,
gnostische en christelijke begrippen een stelsel, dat, door zijn zoon Epiphanes voortgekweekt, veel aanhangers vond. Dozen, d. Carpocratianen, loochenden d. godheid v. Jezus
en noemden d. ziel der menschen een vonk
der godheid.
Carpzovius (BENEDICTUS), geb. 22 Oct. 1565
to Brandenburg, overl. 26 Nov. 1629, werd in
1599 hoogl. in d. rechtswetenschap to Wittenberg on was later kanselier v. keurvorst Ch ristiaan II en Raad der hertogin v. Saksen.
Carpzovius (BENEDICTUS), zoon V. d. voorg.,
geb. to Wittenberg 27 Mei 1595, overl. na 't
bekleeden v. hooge staatsbetrekkingen 30 Aug.
1666, schreef eenige werken over 't leen-, oudGermaansch- en kerkelijk recht, o. a. „Decisiones illustres Saxoniae"; „Definitiones forenses"; „Definitiones Ecclesiasticae"; „De lege
regia Germanorum"; „Practica rerum crimi.
nalium"; „Synopsis juris feudalis" en „Processus juris Saxoniae", die voor de geschiedenis der rechtswetenschap belangrijk zijn.
Carpzovius (JOHANNES BENEDICTUS), broeder v. d. voorg., geb. 22 Juni 1607 to Rochlitz,
wijdde zich a. d. godgeleerdheid en overl. 22
Oct. 1657 als hoogl. to Leipzig. Hij was d.
schrijver v. „Specimen Theologiae Chemnitzianae"; „Systema Theologicum" en „Isagoge
in libros Eccl. Luth. Symbol".
Carpzovius (JOH. BENED.), zoon V. d. voorg.,
geb. to Leipzig 24 Apr. 1639, bekleedde na zijn
studien a. versch. Duitsche hoogescholen 't
professoraat in zijn geboortestad, eerst in d.
zedenkunde, daarna in d. Oostersche talon en
laatstelijk in d. godgeleerdheid. Hij overl. 23
Apr. 1699. Geleerd en in hare soort belangrijk
zijn zijn schriften over d. Joodsche oudheden
en Rabbijnsche theologie : „Constitutiones trac-
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tatus Talmudici, dicti Schabbath"; „Collegiunk
Rabbinico-Biblicum in lib. Ruth"; eon uitg. v.
Rabbi Mozes Ben Maimon's „de jejuniis Hebraeorum".
Carpzovius (FREDERIK BENED.), eon brooder
v. d. voorg., geb. to Leipzig 1 Jan. 1649, deed
een reis door Europa met letterk. doel on
werd een v. d. geleerdste philologen zijner
eeuw. Hij maakte zich verdienstelijk door 't
uitgeven v. vele classieke schriften en door
medewerking a. d. „Acta Eruditorum", door
0. Menke in 1682 begonnen. Hij was Raadsheer in zijn geboortestad, waar hij 20 Mei
1699 overl.
Carragheen (Muscus sive Fucus Caragahen) hoot een uit 't plantenrijk afkomstig en
tot d. familie der Wieren behoorend geneesmiddel, dat langs d. rotsachtige kusten v.
Groot-Brittannio, inzonderheid v. Ierland, wordt
ingezanield en onder d. naam Iersche mos in
d. handel komt. d. Planten, die 't Carragheen
leveren, heeten Sphaerococcus crispus en mami//osus Ag. en bestaan grootendeels uit een
in verschen toestand purperrood of roodbruin,
slijmerig, herhaaldelijk ingesneden loof, dat
soms ook met kiemhuisjes bezet is. Na gedroogd on gebleekt to zijn, zien zij er hoornof kraakbeenachtig, gekroesd, geelachtig of
vuil-wit uit, smaken zij flauw en rieken zij
bijkans niet. In water gelegd, zwelt 't droge
Carragheen op en herneemt 't d. oorspronkelijke
uitgebreidheid weder ; in water gekookt, wordt
't grootendeels opgelost, bij bekoeling een gelei
vormende, die onaangenaam smaakt. Sinds
geruimen tijd wordt 't Carragheen door d. bewoners der kusten, langs welke 't voorkomt,.
als voedingsmiddel gebruikt, doch eerst sedert
1831 wordt 't aangewend als licht verteerbaar
en daarom bij zwakke personen aangeraden
geneesmiddel, hoewel d. daarvan vervaardigde
gelei, als geen proteIne verbindingen bevattende, geen plaats onder de plastische voedingsmiddelen kan innemen. Buiten deze gelei,.
welke daarvan 't grootste gedeelte uitmaakt,
bevat 't Carragheen nog eenige zouten, waarvan calciumphosphaat, kaliumcarbonaat, joodnatrium en broomnatrium d. aandacht 't meest
verdienen.
Carranza, (BARTHOLOMEO DA), geb. in 1503,
to Miranda in Navarre, trad in d. geestelijken
stand en werd hoogl. in d. godgeleerdheid to
Valladolid. d. Roam zijner geleerdheid verbreidde zich, zoodat hij n. 't Concilie to Trente
werd afgevaardigd, Filips II bij diens huwelijk
met koningin Maria Tudor n. Engeland vergezelde en daar biechtvader der Koningin
wend. In Spanje teruggekeerd, werd hij tot
aartsbisschop v. Toledo verheven. Hij schreef:
„Summa conciliorum" (1546) on „Commentarios
sobre el catechismo christiano" (1558). Zijn
vijanden beschuldigden hem v. ketterij en
verbreidden 't gerucht, dat hij Karel V in.
diens laatste oogenblikken kettersche gevoelens had verkondigd. Hij geraakte in harden .
der Inquisitie, werd naar Rome gevoerd, daar
10 jaar op d. Engelenburg gevangen gehouden
en teen ontslagen, maar voor vijf jaar geschorst. Weinige dagen na zijn loslating overl.
hij (2 Mei 1576).
Carrara is een Ital. stad in 't voormalig
hertogdom Modena, in een vruchtbaar dal a.
d. Avenzo on a. d. voet der Apuaansche Apennijnen, niet ver v. d. zee. d. Stad heeft 12 000 4
d.gemnt30iwd.Osreknzj
rijk a. 't schoonste marmer en veel gebouw en
der stad, bijv. d. kerken Madonna delle Grazie
en San Andrea, zijn daarvan opgetrokken of
daarmede bekleed. 't Uithakken, bewerken en.
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vervoeren v. dit gesteente is 't hoofdmiddel
v. bestaan. 't Fijne statuarische marmer wordt
in zes groeven aangetroffen bij 't dorp Torano
en in d. Cave de Polvaccio en kost ongeveer
f 150 per M 3. d. Jaarlijksche uitvoer v. d. kleine
haven Lavinza bedraagt omstr. 180 000 centenaars, ter waarde v. 3 000 000 gulden. Groote
blokken v. zuiver wit marmer worden er echter hoe langer hoe zeldzamer. Er bestaat te
Carrara een academie voor beeldhouwkunst;
d. beeldhouwers Tacca en P. Tenerani zijn te
Carrara geb.
Carrara (FRANCESCO), geb. 18 Sept. 1805
te Lucca, hoogl. in 't Staatsrecht te Pisa,
wordt geacht als een der grootste rechtsgeleerden v. Italie. Zwitserland schonk hem
't eereburgerschap wegens een strafwetboek,
dat hij voor d. bondsrepubliek ontwierp. Hij
is d. schrijver v. „Programma dal corso di
diritto criminale"; „Opuscoli di diritto penale"
en „Lineamenti di pratica legislativa penale"
(1874).
Carre is d. naam v. een Nederl. schildersfamilie uit d. 17e en 18e eeuw. FRANS c., geb.
1630, werd hofschilder v. d. Frieschen stadhouder Willem Frederik en zijn gemalin Albertina Agnes en schilderde tafereelen uit
't boerenleven in d. trant v. TENIERS. Hij over].
te Amsterdam in 1669. Twee zonen en vier
kleinzonen volgden hem in d. beoefening der
kunst. Van dozen is 't beroerndst geworden
MICHIEL C., d. jongste zoon, geb. te Amsterdam in 1658. Deze was een leerling v. Nic. v.
BERGHEM, schilderde landschappen met vee,
bereisde Engeland en werd hofschilder v.
koning Frederik I v. Pruisen. Na diens dood
vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij
versch. zeer genoemde kamerbehangsels schilderde. Hij over'. in 1728.
Carrel (ARMA ND), geb. 8 Mei 1800 te Rouaan,
ontving .een militaire opvoeding a. d. school
to s. Cyr en werd officier, maar was reeds
ads jongeling in republikeinsche woelingen
betrokken. Hij moest deswege herhaaldelijk
gevangenisstraf ondergaan, 't land uitwijken
en werd zelfs ter dood veroordeeld. In d.
eerste jaren der regeering v. Lodewijk Filips
was hij d. ]eider der republikeinsche partij.
Met TRIERS ondernam hij in 1830 d. uitgave
v. 't dagblad d. „National", waarin hij tot
zijn dood d. republiek verdedigde en aanbeval.
Hij onderging daarvoor herhaalde malen boete
en gevangenis. Zijn achitterendst oogenblik
was d. verdediging v. zijn mederedacteur
ROUEN op 16 Dec. 1834 voor d. Kamer der
Pairs, waar hij eer als aanklager en rechter
dan als verdediger optrad en stormachtige
bijvalsbetuigingen uitlokte. Hij was reeds eens
in een duel wegens een artikel in d. „National"
zwaar gewond en op 30 Juni 1836 werd hij in
een tweegevecht door d. dagbladschrijver
Emile de Girardin zoo hevig gekwetst, dat
hij twee dagen daarna overleed.
Carrer (Lulea), een der beste nieuwere
Ital. dichters, werd in 1801 to Venetie geb: en
over]. 23 Dec. 1850. Zijn lierzangen ademen een
diep en rein gevoel, doch in 't algemeen munten zijn stukken meer door zuiverheid v. dictie en schoonheid v. vorm dan door kracht of
phantasie uit. Zijn prozastukken betreffen d.
zedenkunde, wijsbegeerte en aesthetica. Van
zijn hand hebben wij : Oden en Balladen, onder
d. titel „Poesie" (4 dln, 1837); „Apologhi" (1841);
„L'Anello di sette Gemme" (1838). Hij was
redacteur v. 't Venet. dagblad „Il Gondoliere",
v. een „Dizionario di conversatione" en v. 't
tijdschrift „Il novelliste contemporaneo italiano e straniero" (1836—'38). Ook heeft hij d.
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uitg. bezorgd v. versch. oudere Ital. dichtstukken bijv. d. „Rime" v. Petarcha (2 din, 1826k
en Bojardo's „Orlando innamorato" (2 din, 1842),
Carrera "(VALENTINO), geb. 19 Dec. 1834 te
Turijn, werd ambtenaar bij 't ministerie v.
Financien, maar ontwikkelde een bijzonder
talent in 't vervaardigen v. blijspelen, zoodat
zijn stuk „La quaderna di Nanni" in 1870
bekroond werd en hij in 1878 zijn ontslag
vroeg om zich geheel a. d. letteren te wijden.
Onder zijn best geslaagde stukken behooren:
„Chi S'aiuta, Dio l'aiuta"; „Una notte passa
presto"; „0 l'una, 0 l'altra"; „La dote" en „Un
avvocato dell' avvenire".
Carrickfergus is een haven- en fabriekstad met 10 000 inw. in d. Iersche prov. Ulster,
17 KM. t. N.-0. v. Belfast. Er zijn zeebaden en
op een steile rots a. zee staat een Normandisch kasteel.
Carrier (JEAN BAPTISTE), geb. te Yolay in
Auvergne in 1756, was een v. d. bloeddorstigste monsters der Fransche omwenteling;
hij liet naar men rekent te Nantes meer dan
15 000 menschen ombrengen en spotte met d.
doodsangst zijner slachtoffers, maar verloor 16 Dec. 1794 zijn leven onder d. guillotine.
Carriera (ROSALBA), geb. te Venetie in
1675, toonde grooten aanleg tot d. schilderkunst; zij leverde eerst goede schilderijen en,
miniaturen in olieverf en verwierf vervolgens
eon buitengewone bekwaamheid in 't pastelschilderen, zoodat hare werken in Italie,
Frankrijk en Duitschland gretig gekocht werden en zij v. alle zijden eerbewijzen ontving.
Zij bracht een groot aantal kleinere werken.
voort; alleen in d. Dresdener galerij zijn er 157..
Op hoogen leeftijd werd zij blind en zij over].
in 1757.
Carriere (moRprz), geb. 5 Mrt 1817 te
Griedel in Hessen-Darmstadt, studeerde a.
versch. Duits. hoogescholen in d. wijsbegeerte
en werd in 1849 hoogl. in die wetenschap te
Gieszen. In 1853 verwisselde hij deze plaats
met Mtinchen, waar hij hoofdzakelijk d. aesthetiek onderwees. Hij ijverde daar krachtig
voor d. vrijheid der wetenschap en oefende
in d. dagen v. 1866 en '70 grooten invloed op
d. volksgeest door zijn voorlezingen en in
druk gegeven redevoeringen. Zijn hoofdwerk
is „Die Kunst im Zusaminenhange der Culturentwicklung and die Ideale der Menschheit" (5 dln, 3e dr., 1877). Tot zijn belangrijkste
werken behooren verder: „Die Religion in
ihren Begriff, ihrer Entwicklung u. Vollendung" (1841); „Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit" (1847); „Die
letzte Nacht der Girondisten" (1849), een wijsgeerig gedicht; „Das Wesen u. die Formen
der Poesie" (2e dr., 1884) en „Aesthetik" (2 din,
2e dr., 1873).
Carrington (RICHARD CHRISTOPHER), geb.
26 Mei 1826 te Chelsea, studeerde aanvankelijk
in d. godgeleerdheid, doch bepaalde zich eerlang tot d. sterrenkunde. Hij arbeidde drie jaar
onder CHEVALLIER to Durham en bouwde zich
daarna een eigen observatorium te Redhill.
Hij bestudeerde inzonderheid d. circumpolaire
sterren en deed waarnemingen aangaande d.
zonnevlekken in verband met 't aardmagnetisme, welke hij beschreef in zijn „Observations of the spots on the sun, 1853—'61". Zijn
„Redhill Catalogue" is in 1857 op staatskosten
gedrukt. Hij over]. in Dec. 1875.
Carrpccio of carrocerum heette in d.
middeleeuwen in Italie d. strijdwagen, die,
met een uitgelezen schaar bemand, als een
heiligdom in d. veldslagen werd medegevoerd
en om welks verovering en verdediging heftig
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werd gestreden. Iedere stad of staat had zulk
een carroccio, met schitterende kleuren en
banieren getooid. d. Wagen droeg ook een
beeld v. d. zegenenden Christus en een klok,
die bij 't morgen- en 't avondgebed luidde.
Carronaden heeten korte kanonnen, op
oorlogsschepen in gebruik. Zij zijn licht te hanteeren en doen een vernielende werking, maar
dragen niet ver. CARRON in Schotland goot ze
't eerst in 1774 en d. Engelschen gebruikten
ze 't eerst in d. oorlog tegen d. Amerik. kolonion.
Carrousel, v. 't Ital. carrozza = wagen,
heette een uit Italie in 't begin der 17e eeuw
naar Frankrijk overgekomen steekspel, dat d.
tornooien der middeleeuwen verving. Personen, in snel rijdende wagens of te paard gezeten, staken met een lans naar ringen of
naar negerkoppen. d. Naam is later overgegaan op cirques equestres of paardenspellen
en eindelijk afgedaald tot d. draai- of mallemolens der kermissen.
Carson-City is d. hoofdstad v. d. N.-Amer.
staat Nevada. Zij ligt niet ver v. California,
a. d. voet v. d. Sierra Nevada, 2000 M. boven
d. zeespiegel. Zij i9 ontstaan sedert d. goudvindingen in 1848 en neemt snel in bevolking toe.
Carstens (ASMUS JAKOB), geb. te s. Jurgen
bij Sleeswijk in 1754, was een uitmuntend teekenaar en schilder. d. Indruk, dien d. stukken
v. Ovens op hem maakten, dreef hem n. Kopenhagen, waar hij door zijn eerste stuk „de
dood v. Aeschylos" d. ondersteuning v. d.
kunstlievenden graaf Moltke verwierf on onder d. kweekelingen der teeken-academie aangenomen werd. In 1783 ondernam hij een
kunstreis n. Italie, doch hij moest uit geldgebrek terugkeeren; hij onderhield zich to Liibeck
met portretschilderen, tot een uitvoerig stuk,
„d. Val der engelen" voorstellende, hem een
onderwijzersplaats a. d. academie to Berlijn
bezorgde. In 1792 reisde hij met een jaargeld
nogmaals n. Italie en sedert arbeidde hij te
Rome, waar hij in 1798 overt. Zijn teekeningen
betreffen bijna alle voorstellingen uit classieko
dichters en onderscheiden zich door een streven naar zuiverheid v. vormen en omtrekken,
naar bevalligheid in houding, naar verhevenheid on kracht; doch, will hem genoegzame
wetensch. opleiding ontbrak en hij eerst laat
't penseel opvatte, laten zijn schilderstukken
ten aanzien v. lichtverdeeling on koloriet to
wenschen over.
Cartagena is een havenstad in Spanje, in
d. prov. Murcia a. d. Middell. zee. Zij word
door d. Carthaagschen veldheer Hasdrubal
gesticht, door d. Romeinen veroverd. d. Stad
heeft een school voor d. zeevaart, een hospitaal voor d. ziekon der scheepstimmerwerven,
een sterrenwacht, een arsenaal en andere inrichtingen voor d. marine. d. Inwoners, 76 000
in getal, vinden hun bestaan in d. visscherij
en d. handel, die echter meest in handen der
daar gevestigde Engelschen en Franschen is.
d. Haven is d. grootste on beste v. Spanje on
be veiligd door 't eiland Escombrera.
Cartagena de las Indias of Cartagena la nueva is d. hoofdst. v. d. Z.-Amerik.
staat Bolivia, ligt op een zandig eiland en is
door een brug met 't vasteland verbonden. d.
nabijgelegen gronden zijn nog grootendeels
woest en slechts d. kust Tangs d. Caraibische
zee en d. oevers v. d. Magdalena-rivier zijn
bebouwd. d. Stad, in 1562 door Pedro do
Herredin gesticht, is in 1585 door Drake, in
1697 door d. Franschen veroverd en 26 Sept.
1821 v. d. Spanjaarden bevrijd. Zij heeft eeli
citadel en twee torten, die d. haven dekken,

was voormaals een pleisterplaats der zilvervloot en heeft 10 000 Mw., die uitvoerhandel
drijven in d. producten van 't gewest en parelvisscherij nabij 't eiland Margarita uitoefenen.
Cartago is een departement met een geNknamige hoofdstad v. d. Midden-Amerik.
staat Costa Rica. 't Departement Levert veel
koffie en telt 23 000 bow. Voorheen was Cartago d. hoofdst. v. geheel Costa Rica; 't ligt
a. d. Reventazon, heeft een spoorwegstation
en 10 000 inw. d. Stad heeft meermalen, 't
laatst op 2 Sept. 1844, door aardbeving geleden; in d. nabijheid verheft zich d. vulkaan
Irazu, die 3500 M. hoog is en v. welks top d.
beklimmer d. golf v. Mexico en d. Sullen oceaan
tegelijk ziet.
Cartel heette in d. riddertijden d. uitdaging tot d. strijd in 't steekspel of tornooi
en in daze beteekenis v. uitdaging wordt 't
nog gebezigd bij 't duel. In d. nieuweren tijd
is echter d. naam cartel gegeven a. d. overeenkomst tot uitwisseling v. krijgsgevangenen.
Voor d. Frans. Staatsomwenteling leverde men
zes voetknechten uit tegen een kapitein, vier
tegen een luitenant, twee tegen een onderofficier of ruiter; 't schip, waarmede d. uitgewisselden vervoerd werden, heette cartelschip
en was onschendbaar. Ook d. tractaten tot
weerkeerige uitlevering v. deserteurs en misdadigers tuss. d. regeeringen worden cartels ge-

noemd.
Carteret

(PHILIP), een Engelsch zeevaarder, die veel tot uitbreiding der aardrijkskunde
heeft toegebracht, zeilde in 1766 uit, om op 't
Zuidelijk halfrond nieuwe ontdekkingen to
doom d. Onderneming stond onder opperbevel
v. kapitein Wallis, die onderweg d. slecht
zeilende korvet d. „Swallow", waarop CARTERET bevel voerde, bij str. Magelhaen in een
storm uit 't oog verloor. Daze stevende toen
d. Paasch-eilanden voorbij. ontdekte 't eiland
Pitcairn en vervolgens, d. koers Zuidwestelijk
richtende, eenige eilanden in 't Z. v. d. archipel der Societeits-eilanden, waarna hij d. archipel v. Santa-Cruz bezocht, dien hij d. eilanden
v. koningin Charlotte noemde. Daarna zeilde
hij N.-W. en ontdekte hij twee v. d. Salomonseilanden, die hij Gawer en Carteret noemde.
Hierna voer hij 't kanaal tuss. Nieuw-Brittannie en Nieuw-Ierland door, dat Dampier
slechts voor d. monding eener diepe baai had
gehouden, en ontdekte hij d. Admiraliteitseilanden. Hij word door d. slechten staat v.
zijn schip on door ziekte verhinderd zijn ontdekkingen voort to zetten en kwam 20 Febr.
1769 in 't vaderland terug. Zijn reisbeschrijving is, met d. eerste reis v. Cook, door
Hawkesworth uitgegeven.
Cartesiaansche duikertjes zijn glazen
beeldjes, v. binnen hot, met een kleine opening.
d. Inwendige ruimte moot zoo groot zijn, dat
't geheele beeldje iets lichter is dan een ge,
lijk volumen water en dus drijft. Zoo men nu
zulk een beeldje in een peilglas doet, dat geheel- vol water is, on er een blaas wel sluitend
over spant, zoodat er geen of slechts zeer
weinig lucht tuss. d. blaas on 't water is, wordt
door drukking met d. vinger op d. blaas eenig
water door d. kleine opening in 't beeldje gedreven; daardoor wordt d. lucht in d. holte
samengeperst on alzoo 't beeldje zwaarder
gemaakt, zoodat 't zinkt. Zoodra echter d.
drukking ophoudt drijft d. saamgeperste lucht
't ingeloopen water uit, 't beeldje wordt lichter on rijst. d. Beeldjes schijnen dus op bevel
to zinken en to rijzen.
Cartesius, Zie Descartes.
Carthago, aldus door d. Romeinen, Kar-
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chedon door d. Grieken genoemd, een verbastering v. d. naam Karthad-hadtha (nieuwe

stad), zooals d. Carthagers zelf hun woonplaats noemden, was een v. d. beroemdste
koopsteden der oudheid. Zij lag a. d. N.-kust
v. Afrika, niet ver v. 't tegenw. Tunis, op een
klein schiereiland, dat in d. Middell. zee uitsteekt, en was, al is d. geschiedenis v. Dido
een legende, zeer zeker door Pheniciers gesticht, waarschijnlijk omtrent 880 v. Chr. Aan d.
landzijde was zij tijdens haar bloei versterkt
door een drievoudigen muur; ook a. d. zeezijde
was zij bemuurd. Zij had twee havens, een
voor koopvaarders en een voor oorlogsschepen.
't Getal inw. bedroeg niet lang voor de verwoesting, toen reeds veel oorlogen Carthago
hadden uitgeput, nog 700 000. Haar gebied
strekte zich in 't tijdperk v. hoogsten bloei
veal verder uit: d. Carthagers hadden door
onderwerping v. d. volksstammen t. Z. hunner
stad 't gebied over een groot deel v. Lybie;
ook hadden zich d. Phenicische kolonien Utica
en Hadrumetum onder d. opperheerschappij
v. Carthago gesteld. Eindelijk bezaten d. Carthagers belangrijke handelsplaatsen langs bijna
d. geheele kust v. d. Middell. zee. d. Bekende
geschiedenis v. Carthago vangt aan met d. 5e
eeuw v. Chr., toen d. Carthagers of Puniers,
gelijk zij wegens hun afkomst uit Phenicie
ook genoemd werden, met d. Grieken op Sicilie
in vijandelijke aanraking kwamen. Terillus,
verdreven vorst v. Himera, had hun hulp ingeroepen; zij maakten v. deze gelegenheid
gebruik om vasten voet op dat eiland te krijgen en zonden Hamilcar er met een groot
lager heen. Vloot en lager werden door Gelon
bij Himera geslagen (480 v. Chr.). Zeventig
jaar later namen zij, door Egesta tegen Selinunte ter hulp geroepen, onder Hannibal, kleinzoon v. Hasdrubal, Himera an Selinunte in
bezit. Volgende veroveringen, door Hannibals
neef Himilco (406) gemaakt, warden door een
verdrag met Dionysius d. Oude gestuit. Nadat
d. Puniors een opstand in Lybie hadden gedempt an d. oudere Mago Dionysius verslagen
had, die (383) in d. slag bij Kabala sneuvelde,
erlangde d. jongere Mago een voordeeligen
vrede. Gedurende an na d. regeering v. d. jongeren Dionysius over Syracuse breidden d.
Carthagers hun heerschappij op Sicilie meer
en meer uit; zoodat, toen Rome in 272 Tarente
an geheel Z.-Italie overmeesterd had, d. beide
machtige strevers naar 't wereldgebied elkanders veroveringen te nabij kwamen om buiten
oorlog te blijven. d. Eerste Punische oorlog
barstte uit in 265 v. C. ten gevolge v. hulp,
door d. Romeinen a. d. Mamertijnen verleend
tegen d. Carthagers, die een verbond hadden
aangegaan met kon. Hier° II v. Syracuse.
Nadat Hamilcar Barcas met beleid op Sicilie
had gestreden, moest hij dit eiland ten gevolge
v. d. nederlaag, ter zee door Lutatius Catulus
a. d. Carthaagschen vlootvoogd Hanno toegebracht (242), ontruimen an een aanzienlijke
oorlogsschatting opbrengen. Een opstand der
huurbenden, door d. Lybiers aangestookt,
bracht Carthago op d. rand des ondergangs;
deze worsteling duurde drie jaar. Toen voerde
Hamilcar 't lager naar Spanje, ten elude voor
zijn vaderland nieuwe wegen tot macht en
rijkdom te openen in vergoeding v. Sardinia
an Corsica, die insgelijks door de Romeinen
waren bezit. Daze tocht gaf aanleiding tot
d. stichting v. Cartagena (zie dat art.). Een
groot deal v. 't Iberische schiereiland werd a.
Carthago onderworpen an hierdoor gevoelde
Carthago zich wader stark genoeg om d. mededinger aan te tasten; Hannibal, na Hasdru-
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bars dood (221) verlangend d. ondergane vernederingen te wreken, veroverde Saguntum
(219), dat door Rome in bescherming genomen
was, en dit werd d. aanleiding tot d. tweeden
Punischen oorlog. Hannibal trok d. Alpen over,
bracht alzoo 't tooneel des oorlogs in Italie
over an deed Rome door drie geduchte nederlagen ten val neigen. Maar Publ. Corn. Scipio

tastte d. vijand in Spanje aan, met zoo gunstig gevolg, dat er d. Carthaagsche macht
werd geknot an Carthago door een landing v.
Scipio in gevaar kwam. Hannibal werd door
Carthago ter hulp ontboden en door Scipio
bij Zama verslagen, zoodat Carthago tot een
vrede gedwongen werd, waarbij 't alleen tot
't vaste land v. Afrika beperkt werd an moest
besluiten tot overgave zijner oorlogsvloot op
tien schepen na, tot een oorlogsschatting v.
10 000 talenten, tot een schadeloosstelling a.
d. Numidischen koning Massinissa en tot d.
belofte geen oorlog te voeren zonder Romes
bewilliging (201). Tot overmaat v. ramp
werd d. verzwakte staat door inwendige onlusten beroerd, 'tgeen d. Romeinen, aangehitst door d. censor Cato met zijn herhaald
„Carthago delenda" (Carthago moat verwoest
worden), in staat stelde in d. Darden Punischen oorlog (149-146), onder aanvoerine. v.
Publ. Corn. Scipio lEmilianus, Carthago geheel
ten onder te brengen. d. Wanhopige verdediging der stad onder leiding v. Hasdrubral
baatte niet: na een tweejarig beleg ward zij
stormenderhand ingenomen, nadat een voile
week binnen d. muren was gestreden; d. Romeinen staken d. huizen in brand. Zeventien
dagen woedden d. vlammen. 't Land Carthago
werd een Rom. provincie onder d. naam Afrika.
Ofschoon Scipio een vloek had uitgesproken
over d. plaats, waar Carthago gestaan had,
liet keizer Augustus d. stad herbouwen. Weldra
reel zij op uit hare puinhoopen en zij was in
d. 2e en 3e eeuw n. Chr. een v. d. voornaamste
steden des rijks. Dit nieuwe Carthago ward
in 439 door Genserik tot hoofdstad v. 't rijk
der Wandalen gemaakt an in 533 door Belisarius veroverd. 't Werd vernield door d. Arabieren in 647 en in 693 en sedert getuigen
nog eenige bouwvallen ter plaatse, waar thans
d. dorpen Sidi-Bu-Said en Malga liggen, dat
daar een stad heeft bestaan, die anderhalve
geogr. mijl omtrek had; thans leven eenige
herders en visschers op d. landtong, waar
eens een millioen burgers d. schatten der
wergild opeenstapelden. Er worden nog schoone
marmerblokken gevonden, die misschien hebben behoord tot 't kasteel, in walks gewelven
plaats was voor 300 olifanten, 6 000 paarden

en 24 000 krijgslieden.
Zoo bekend d. uitwendige geschiedenis v.
Carthago is — een bijna onafgebroken oorlogsgeschiedenis, gelijk die v. d. meeste staten
der oudheid, — zoo weinig weet men v. haar
inwendige gesteldheid. Zooveel is zeker, dat
er d. regeeringsvorm aristocratisch was, meer
op rijkdom dan op afkomst gegrond, dat 't
yolk dus weinig invloed had op d. openbare
aangelegenheden an dat er een senaat was,
die uit zijn laden d. regenten koos, a. wier
hoofd twee stonden, die d. naam Suffeten
droegen. Onzeker is 't, hoe lang dezen a. 't
bestuur bleven en hoe zij d. ambtsverrichtingen verdeelden; in oorlogstijd stond waarschijnlijk d. een a. 't hoofd des bestuurs, terwijl
d. andere 't opperbevel over 't lager voerde.
d. Inkomsten v. d. staat bestonden in d. schatting der onderworpen volken, d. belastingen

an later d. opbrengst der bergwerken in Spanje.
Belangrijk was d. oorlogsvloot; in d. eersten
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Punischen oorlog leverden 350 schepen op
eenmaal slag. 't Leger bestond meest uit huurtroepen, vooral Lybiers, Garners en Hispaniers
d. Carthagers zelf maakten slechts een goring
deel v. d. krijgsmacht uit en daaruit laat 't
zich verklaren, dat hunne legers zoo dikwijls
bezweken, ook voor een minder talrijken
vijand, want d. krijgskunde der veldoversten
wogen niet op tegen d. flauwhartigheid v.
soldaten, die enkel om geld en niet uit vaderlandsliefde vochten. d. Eoredienst der Carthagers schijnt weinig verschild te hebben v. die
der PheniciOrs en bestond in een natuurdienst,
gewijd a. een dubbele natuurkracht, volgens
d. beide geslachten, waaronder d. dienst v.
Baal en v. Astarte d. voornaamste waren.
d. Dienst v. Baal ging gepaard met wreedheid en menschenoffers, die v. Astarte of
Astaroth met losbandigheid en wellust; ook
sterren- en vuurdienst waren er in zwang.
Een Hollandsche overlevering zegt, dat d.
marmeren zuilen, die d. schoorsteenmantel in
d. groote zaal v. 't nu afgebroken huis te
Schagen droegen, uit Carthago afkomstig
waren, waarop eon Lat. vers v. Barlaeus, in
dien mantel geplaatst, doelde. 't Is mogelijk,
dat zij door d. tochtgenooten v. graaf Willem.
I naar Damiate in 1219 uit N.-Afrika zijn medegebracht.
Carthamine is een holder roode kleurstof, die uit d. Saffloorbloemen vervaardigd
wordt door deze met water uit to trekken,
waardoor d. gele kleurstof, die zij bevatten,
verwijderd wordt, en daarna gedurende eenige
uren met een oplossing v. natriumcarbonaat in
aanraking te laten. 't Saffloorrood wordt daardoor geheel in opgelosten toestand overgebracht en hecht zich, nadat d. oplossing,
waarin 't voorkomt, door azijnzuur ten naastenbij geneutraliseerd is, zeer gemakkelijk a.
katoen. Uit 't katoen kan men 't door een
oplossing v. natriumcarbonaat weder losmaken
en daarna door citroenzuur in zuiveren toestand
nederslaan. In vochtigen staat vormt 't een
slijmerige, schoon karmozijnroode massa, die,
tot dunne lagen gedroogd, een groenen metaalglans en in oplossingen een holder roode
kleur vertoont, zoodat 't Carthamine tot d.
schoonste kleurstoffen behoort, die d. organieche scheikunde kan voortbrengen. In kristallijnen toestand werd 't nog niet verkregen; 't
bestaat uit C1 4 H 3 0 7 . In water is 't zeer moeilijk oplosbaar, veel gernakkelijker in warmen
alcohol; 't is daarenboven zeer a. veranderingen door oxydatie onderhevig. Men bedient
zich v. Carthamine tot 't kleuren v. katoen en
zijde. Een bezwaar is, dat 't door 't zonlicht
en d. lucht spoedig verbleekt. Sommige soorten v. blanketsel bevatten eveneens Carthamine.
Carthamus tinctorius, Zie Saffloor.
Cartier (JAcQuEs) was een Fransch ontdekkingsreiziger, geb. 31 Dec. 1496. Hij deed
drie tochten naar d. N.-O.-kust v. Amerika.
Op d. eersten tocht, in 1534 v. s. Malo uit, op
last v. koning Frans I ondernomen, ontdekte
hij Labrador, dat hij voor Frankrijk in bezit
nam. Op d. tweeden tocht, met drie schepen
in 1535 begonnen, voer hij d. s. Laurensrivier
op, hij overwinterde bij d. Indianen, stichtte
er d. kolonie Montroyal en kwam in Juli 153(5
in Frankrijk terug. Door zocht hij te vergeefs
genoegzame belangstelling to wekken voor
doze kolonie; hij zeilde er toch heen, maar
moest wegens gebrek a. levensmiddelen terugkeeren.
Carton is papier, dat door 't op elk. plakken of lijinen v. twee of meer bladen zekere
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dikte en stevigheid heeft verkregen. d. Kunstenaars verstaan door cartons d. voorbereidende teekeningen, die zij op zulk papier
maken voor fresco's, mozaieken, glasschilderingen, tapijt- en zijde-weefsels. Inzonderheid
voor 't fresco-schilderen, 't schilderen in vochtige kalk, zijn d. cartons v. groot belang, omdat 't zoo snel geschieden moet en fouten
moeilijk to verbeteren zijn. Vooral d. Ital.
schilders uit d. 15e en 16e eeuw maakten veel
work v. d. cartons, v. welke er nog in d. kunstkabinetten bewaard zijn gebleven. Zoo zijn in
't Kensington-museum to London zeven cartons, door RAFAEL voor tapijten v. 't Vaticaan
vervaardigd en tafereelen uit 't N. Test. voorstellende. Bij glasschilderingen wordt 't carton
onder 't glas gelegd, bij muurschilderingen
uitgeknipt en omtrokken of langs d. lijnen
met gaatjes doorprikt, tegen d. wand gelegd
en met een fijn poeder bestoven.
Cartouche (Nederl. kardoes) is een huls v.
papier of andere stof, waarin d. lading v. een
kanon is vervat.
Cartwright (JoHN), gob. in 1740 to Marnham in 't Eng. graafs. Nottingham, trad in d.
zeedienst, streed met room tegen Frankrijk en
word daarna majoor bij d. militie in zijn graafschap. Toen echter d. opstand der Amerik.
kolonisten uitbrak, verdedigde hij in vlugschriften en dagbladen d. rechten der Ameri
kanen; inzonderheid maakte zijn geschrift
„American independence, the glory and interest of Great-Britain" een diepen indruk. Evenzoo kwam hij ook bij d. aanvang v. d. Fransche revolutie v. 1789 openlijk uit voor zijn
sympathie met de beginselen v. volksvrijheid
in zijn geschrift „Commonwealth in danger".
Hij ijverde met woord en schrift voor een
zuivere volksvertegenwoordiging en een constitutioneele regeering. Hij werd wet uit zijn
betrekking v. majoor ontslagen en later wegens deelneming a. volksvergaderingen tot
een hooge boete veroordeeld, maar hij voelde
zich daardoor aangevuurd al zijn kracht a. d.
verbreiding zijner denkbeelden to wijden. Hij
bestreed toen hoofdzakelijk d. slavenhandel
en stelde dien gelijk met zeeroof. Na ruste.
loozen pennestrijd — zijn verzamelde politieke
schriften vormen 52 dln — overt. hij 23 Sept.
1824. Zelfs zijn tegenstanders erkenden d. zuiverheid zijner bedoelingen en 't edele v. zijn
karakter.
(EDmoND), gob. in 1743 te
Cartwright
Marnham in 't Eng. graafs. Nottingham, werd
als dichter reeds gunstig bekend, teen hij to
Oxford studeerde, en later door d. schoone
ballade „Armyne and Elvira". Hij word een
v. d. voorn. medearbeiders a. The Monthley
Review". Meer naam evenwel verwierf hij
zich door zijn kennis der werktuigkunde en
hare toepassing op d. nijverheid. In 1786 behaalde hij d. uitgeloofden prijs voor een hoogst
vernuftige weefmachine en in 1790 vond hij
een werktuig uit tot 't kaarden v. wel, waardoor d. wolfabrieken in Engeland jaarlijks
twee millioen p. st. uitspaarden. Ook hield
hij zich toen reeds bezig met 't uitdenken v.
middelen om rij- on vaartuigen door stoom
to bewegen. Men zegt, dat hij zijn algemeene
denkbeelden over d. samenstelling eener stoomboot heeft medegedeeld a. een Amerik. ingenieur, die d. aandacht in d. Vereen. Staten 't
eerst op doze zaak vestigde. CAR I' WRIGHT overt.
in 1821.
Carum beet een plantengesl. uit d. fam.
der schermbloeirtigen, tot welks soorten d. bij
ons welbekendo karwei (C. carvi L.) behoort,
die in geheel Midden-Europa groeit. 't Kar-
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weizaad bevat een specerijachtig beginsel en
heeft een aromatisch bitteren smaak; 't wordt
daarom tot 't kruiden v. spijzen gebruikt en
it wordt ook tot verbetering der spijsvertering
_aangewend. C. bulbo castanum Koch groeit in
W.-Europa, ook in ons vaderland, en levert
vleezige knollen, die aardkastanjes heeten en
gegeten worden.
Carus, Rom. keizer, versloeg d. Sarmaten
en Gothen en bracht d. door zijn voorganger
PROBUS begonnen Perzischen oorlog ten einde.
Hij regeerde v. 282 t. 284 na Chr. en liet 't
rijk a. zijn zoon CARINUS achter.
Carus (FRIEDR. AUG.), geb. te Bautzen in
1770, overl. in 1807, was eerst predikant te
Leipzig en later a. d. universiteit dezer stad
hoogl. in d. wijsbegeerte, in welk yak hij belangrijke wijsgeerige, historische en critische
verhandelingen schreef, die na zijn dood zijn
uitgeg. onder d. titel „Nachgelassene Werke"
,(Leipz., 7 din, 1808—'10).
Carus (KARL GUSTAV), geb. 3 Jan. 1789 te
Leipzig, studeerde daar in d. geneeskunde,
bewees in d. oorlog v. 1813 belangrijke heelkundige diensten en werd in 1815 hoogl. in d.
verloskunde te Dresden. Hij hield daar voor
een aanzienlijke schare voorlezingen over anthropologie en psychologie, werd koninklijk
lijfarts en vergezelde in 1828 en later prins
Frederik August, die daarna koning werd, op
diens reizen door een deel v. Europa. Van zijn
talrijke geschriften zijn 't belangrijkst: „Lehrbuch der Zootomie"; „Lehrbuch der Gynakologic" (3e dr. 1838, 2 din); „System der physi,ologie" (2 din, 2e dr. 1849); „Symbolik der
menschlichen Gestalt" en „Vergleichende Psy£hologie" (1866). CARUS beoefende ook d. schillerkunst, d. door hem vervaardigde landschappen worden zeer geroemd. Hij overl. 28
Juni 1869.
Carus (vicToR
geb. 25 Aug. 1823
te Leipzig, een kleinzoon v. d. bovengen.
FRIEDR. AUG. c., studeerde in d. geneeskunde
en werd hoogl. in de vergelijkende enticedkunde, eerst te Leipzig en sedert 1873 te Edinburgh. Hij schreef o. a.: „System der thierischen Morphologic" (1853); „Geschichte der
Zoologie" (1874) en „Icones zootomicae" (1876).
Carvalho (JOSE LA SILVA), een Portug.
staatsman, geb. 19 Dec. 1782 te Castelbranco,
was na d. omwenteling te Oporto v. 1820
medelid der voorloopige regeering, v. 1821 t.
'23 minister v. Justitie, v. 1832 t. '36 minister
van Financi6n, in weike betrekking hij een
aanmerkelijke vermindering i. d. staatsschuld
bracht. Door deel te nemen a. d. revolutie te
Oporto in 1842 bevorderde hij d. wederinvoering v. d. constitutie v. don Pedro. CARVALHO overl. als lid v. d. staatsraad, 3 Febr.
1845.
Carya heet een plantengesl. uit d. fam. der
.katjesdragers en omvat N.-Amerik. boomen,
die wel 20 M. hoog worden en een rijken oogst
v. noten geven, die wel smaken en een fijne
()lie opleveren. Dit is toepasselijk op C. alba
en a olivaeformis; d. noten v. a aquatica zijn
bitter.
Caryatiden noemt men in d. bouwkunde
vrouwelijke beelden, die in plaats v. kolommen
of pilasters dienen tot 't dragen v. entablementen of ook wel v. drievoeten, troonarmen
e. d. g. Wanneer zij geen geheele beelden ten
voeten uit voorstellen, maar 't bovenlijf in een
pilaster uitloopt, heeten zij Hermes. Voigens
Vitruvius (I, 1) is d. oorsprong v. d. naam en
v. 't bezigen dezer beelden deze: d. inwoners
der stad Carya in d. Peloponnesus hadden
zich met d. Perzen verbonden tegen d. overige
-

CAR.

Grieken, die na 't verslaan der Perzen Carya
veroverden, d. mannen ombrachten en d. vrouwen als slavinnen wegvoerden, weike, met d.
buit op 't hoofd geladen, a. d. zegetocht der
overwinnaars moesten deel nemen. d. Caryatiden zouden dan gebruikt worden in die
bouwkunstige gevallen, waarin men 't denkbeeld v. slavernij wilde uitdrukken. Maar,
nadat Lessing (Kleine antiquarische Aufsdtzen)
en Hirt (in Wolffs Museum der AlterthumsWissenschaften) bewezen hebben, dat d. Caryatiden veal vroeger warden gebruikt dan d.
verovering v. Carya, hebben sommigen ze
afgeleid v. d. Spartaansche maagden, die in
d. tempel v. Artemis Karyatis feestdansen uitvoerden, anderen v. Attische maagden in
panatheneesch kostuum. Een zuivere smaak
wraakt echter 't bezigen der menschelijke
gestalte tot 't dragen v. kapiteelen en kroonlijsten, zoodat zij weinig meer in gebruik zijn.
Caryocar heat een plantengesl. uit d. fam.
der Bombaceen, waartoe zeer nuttige, hoog opgaande Z.-Amerik. boomen behooren, o. a. d.
boterahorn (C. butyrosum), die hard roodachtig hout voor d. scheepsbouw levert en pruimvormige vruchten draagt met boterachtig
vleesch en zoete kernen, die een belangrijk
handelsartikel zijn, en d. amandelahorn (C.
amygdalifbrum), die groene, gevlekte vruchten
draagt, waarvan d. smakelijke kernen in groote
hoeveelheid verzameld en verhandeld worden.
vormen een uitgeCaryophyllineen
breide plantenafdeeling, die d. fam. der alsineen en die der Sileneen omvat en wel 900
soorten telt, van weike eenige saponine inhouden. d. Belangrijkste soort is d. kruidnagelboom
(zie dat art.).
Casale is een stad met 17 000 inw. in d.
Ital. prov. AlessandriC, in een schoone heuvelachtige streak a. d. Po en a. d. spoorw. v.
Vercelli n. Genua. Er zijn een schoone cathedraal, in 742 door d. Longobarden gesticht,
goede inrichtingen voor onderwijs en veel
zijde-industrie.
Casalmaggiore is een gemeente met
15 000 inw. in d. Ital. prov. Cremona, a. d. Po,
met een fraaie brug over daze rivier. Er wordt
glas en aardewerk vervaardigd en veal wijn,
graan en hennip voortgebracht.
Casamanza, is een rivier in W.-Afrika,
die nagenoeg evenwijdig met d. Gambia, 12
geogr. mijl zuidelijker dan daze rivier loopt
en na een weg v. 250 KM. op 21'12 . N.-B. in
d. Atlant. oceaan vloeit. d. Rivier is zeer
breed en heeft 170 KM. v. d. mond nog 2 M.
diepte, maar d. vaart wordt bemoeilijkt door
groote zand- en slibbanken, die slechts smalle
doorgangen laten. d. Franschen hebben 't land
a. beide oevers in bezit genomen en a. d.
rivier handelsfactorijen gevestigd, van weike
Carabane a. d. mond en Seclhioe in 't binnenland d. voorn. zijn.
Casanova de Seingalt (GIOVANNI JACOPO), geb. 1725 te Venetia, is vooral bekend
door zijn lotgevallen an romantische liefdesavonturen. Hij studeerde eerst in d. rechten,
daarna in d. theologie. Zijn dolle streken maakten hem echter overal onmogelijk, zoo zelfs,
dat hij zich in geen enkele hoofdstad v. Europa,
meer durfde ophouden. Hij overl. 1798 als bibliothecaris v. d. graaf v. Waldstein. Zijn
zonderlinge lotgevallen zijn beschreven in zijn
„Memoiren" (Leipz., 1828). Van zijn overige
geschriften zijn d. voornaamste : „Istoria della
turbulenze della Polonia della morte di Elisabet Petrowna fino alla pace fra la Russia
e la Porta ottomana" (1774); „Dell' Iliade di
Omero" (1778); „Histoire de ma fuite des pri-

CAS.

504

sons de la Republique de Venise, qu'on appelle
les Plombs" (1788).
Casanova (FRANCESCO), een jongere broeder v. d. vorige en een uitstekend schilder v.
landschappen en zeegevechten, geb. 1727 to
London, ging vandaar n. Florence, 1742 n.
Parijs, daarna ten gevolge v. d. scherpe critiek
v. Diderot n. Dresden, ten laatste n. Weenen,
in welks nabijheid, to Bri hl, hij in 1803
overl. In zijn beroemdst doek „De Bestorming
van Oczakow" toont hij, welk een meester
hij is in colorist en verdeeling v. 't licht.
Casanova (GIOVANNI BAPTISTA), een broeder v. d. beide vorigen en een verdienstelijk
schilder, geb. 1722 to Venetia, overl. 1795 to
Dresden als directeur der Kunstacademie, was
een leerling v. Mengs en d. leermeester v.
Angelica Kaufmann. Hij leverde o. a. d. platen
voor Winckelmanns „Monument antichi".
Casa ►ue is een reismantel of soldatenmantel. Casaquin is een korte overjas.
Casati (Graaf GABRIO), een staatsman, werd
1798 to Milaan geb., waar hij (sedert 1837)
burgemeester was, toen d. Revolutie v. 1848
losbarstte. d. Botsing tusschen 't yolk en d.
troepen, die Casati to vergeefs had zoeken to
vermijden, vial ten nadeele der laatsten uit.
Na korten tijd 't hoofd geweest to zijn v. 't
Voorloopig Bewind, vertrok hij n. Turijn. Hier
werd hij tot senator benoemd, hij was in 1859
minister v. Onderwijs, later voorzitter v. d.
Senaat en overl. 1873 to Milaan. Casati is een
v. d. eersten, die streefde naar d. eenheid v.
Italie onder leiding v. Piemont.
Casaubonus (izAax), ook Casaubon, een
uitstekend philoloog, word 1559 to Geneve
geb. on was achtereenvolgens prof. to Geneve,
Montpellier, Parijs on London, waar hij 1614
overl. Zijn hoofdverdienste berust op d. uitgave
v. talrijke Latijnsche en Grieksche schrijvers,
zooals v. Aristoteles, Suetonius, Polybius,
Strabo e. a. Bovendien schreef hij o. a. „De
satirica Graecorum poesi et Romanorum satira"
(1774). Zijn zoon, MERICUS, geb. 1559, is bekend
als wijsgeer door zijn geschrift „De enthusiasmo" en als letterkundige door uitgaven
v. Terentius, Florus e. a. Hij stierf 1671 als
prof. in d. theologie to Oxford.
Cascade komt v. 't Ital. cascare (vallen)
en beteekent een kleinen waterval.
Cascade Range is een 750 KM. lange
bergketen in Oregon on Washington. Zij ontleent haar naam a. d. groote watervallen v.
d. rivier Columbia. d. Voornaamste top is d.
3380 M. hooge Mount-Baker.
Cascarille is een onder d. bitters aromatische geneesmiddelen gerangschikte bast, afkomstig v. Croton Eloteria Sw., eon tot d. fam.
der Euphorbiaceen behoorenden heester, die in
West-Indio inheemsch is. Deze bast komt in
d. handel voor in d. vorm v. vaste, harde,
tamelijk zware pijpen of platte stukken v.
eenige cM. lengte on geringe dikte, die vezelig on harsachtig op d. breuk zijn en uitwendig een witachtige, aschgrauwe, overlangs en
overdwars gesleufde, inwendig een bruinachtige of roestkleurige oppervlakte bezitten en
na gewreven to zijn een aangenaam specerijachtigen geur ontwikkelen. d. Voornaamste
bestanddeelen der Cascarille zijn: een bitters
stof, Cascarilla-bitter, een vluchtige olio, Cascarilla-olie, on twee harsen, waarvan d. eons
zuur is, d. ander niet. Volgons d. oorkonden
was Vincent-Garcias Salat, een Spanjaard, d.
eerste, die in 1692 d. aandacht der geneeskundigen op dezen bast vestigde.
Casciano in Val di Pesa is een stad
in d. prov. Florence en telt 13 000 inw., die
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voor 't meerendeel in 't vlechten v. stroo-hoeden en 't maken v. kunstbloemen hurt
bestaan vinden.
Cascina ligt a. d. linkeroever v. d. Arno,.
13 KM. Z.-0 v. Pisa. d. Plaats telt 20 000 inw.
on heeft vele pottenbakkertjen.
Casco bet. helm, scheepsromp. Casco-verzekering is d. verzekenng v. 't schip met d. lading. .
Caseate of .kaa,sstat is een der proteinen
(zie dat art.) on een grondstof, die zich, met
natron verbonden, in d. melk v. alle zoogdieren bevindt. Zij bevat in 100 deelen 53,83
koolstof, 7,15 waterstof, 15,65 stikstof, 22,52
zuurstof en 0,85 zwavel. Door 't zuur worden
of 't bijbrengen v. lob wordt 't natron geneutraliseerd en d. caselne gecoaguleerd (gestremd).
Deze is, versch. een taaie, weeks massa, die
bij opdrogen barnsteenkleurig en doorschijnend wordt. — d. Caseogom of caseinekalk is
een zelfstandigheid, die in d. laatsten tijd bij
't verven en drukken v. katoen wordt gebezigd, ten einde minerals kleurstoffen, zooals
't ultramarin, evenals door eiwit to bevestigen. Zij wordt verkregen door d. caseIne in
verdunde ammoniak op to lossen en doze
oplossing met versche kalkspecie to vermengen. Ook tot 't lijmen v. aardewerk en porselein wordt d. caseogom gebezigd. Daartoe
gebruikt men in 't dagelijksch leven een pap,
v. kalk met eiwit.
Caselli (GIOVANNI, abt), prof. a. d. Universiteit to Florence, gob. 1815 to Siena, heeft
zich vooral door d. uitvinding v. een kopieertelegraaf, die een tijd lang in Frankrijk gebruikt werd, bekend gemaakt. Bovendien
stichtte hij in 1854 't tijdschrift „La Recreazione".
Casembroot (JAN DE), eon der onderteekenaars v. 't Verbond der Edelen, was eerst
geheimschrijver v. Lamoraal v. Egmond, later
gouverneur v. Oudenaarden. Evenals Egmond
werd hij, door niet beslist partij to kiezen
voor Spanje, door Alva gehaat, op wiens last
hij in d. kerker geworpen en in 1568 onthoofd
werd.
Casembroot (LEONARD DE), een brooder v..
d. vorige, diende eerst in Z.-Nederland Philips II
in verschillende betrekkingen. Later koos hij
d. partij v. d. Prins v. Oranje, wien hij gewichtige diensten bewees. Hij overl. in 1604.
Casentino-dal is 't enge dal v. d. bovenloop v. d. Arno, dat v. d. berg Falterono tot
Subbiano reikt en in 13 gemeenten ca. 40 000
inw. telt, die zich hoofdzakelijk bezig houden
met wijnbouw, landbouw en varkensfokkerij.
Caserta nuova is d. hoofdplaats der
prov. Caserta, 6 KM. Z.-0. v. Capua on ligt a.
d. spoorwegen Rome—Napels on Napels—Foggia. d. Stad is vooral door haar koninkl. slot met
park on waterleiding, een der langste v. Europa,
beroemd. Zij telt 30 000 inw., wier hoofdbronnen v. bestaan zijn: weverij, zijdespinnerij en
handel in wijn on zuidvruchten. Met d. bouw
v. slot en stad werd in 1752 begonnen.
Cases (EMANUEL AUGUST). Zie Las Cases.
Casilda (s.), wier gedenkdag 9 Apr. is,
leefde in Spanje tijdens d. vervolgingen der
Christenen door d. Moorsche koningen.
Casino is 't diminutief v. 't Ital. casa (huis).
In overdrachtelijken zin bet. 't een besloten
gezelschap, waar men tegen een jaarl. bijdrage
in geld vergadert om zich to vermaken.
Casiri (MICHAEL), geb. in 1710 to Tripoli,
studeerde to Rome on nam er in 1734 d. geestelijken staat aan, waarna hij in 't volgende
jaar met d. geleerden Assemanni n. Syria
ging. Niet lang daarna kreeg hij een aanstelling bij d. bibliotheek to Madrid en later, in
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1749, begat hij zich op last des konings n. 't
Escuriaal, in welks rijke verzameling hij d.
bouwstoffen bijeenbracht tot zijn „Bibliotheca
Arabico-Hispana" (Madrid, 1760-1770). Hij
overl. 1791 te Madrid.
Caslon, 1766 te Londen overl., heeft zich
als lettergieter en stempelsnijder beroemd
gemaakt. Zijn nakomelingen staan nog heden
in beide kunsten in groot aanzien.
Casoria ligt 11 KM. t. N.O.
- v. Napels.
d. Stad heeft 10 000 baw.
Caspari (KARL PAUL), een orientalist en
Luthersch theoloog, geb. 1814 te Dessau uit
Israelietische ouders, ging later tot 't Christendom over en is sedert 1857 prof. in d.
theologie te Christiania. Zijn voorn. werken
zijn: „Beitrage zur Einleitung in das Buch
Jesaja" (1848); ,Grammatik der arabischen
Sprache" (1876); „Ueber den syrisch-ephraimitischen Krieg" en „Ueber Micha den Morasthiten and seine prophetische Schrift" (1852).
Later wijdde hij zijn werkzaamheid uitsluitend a. d. Noorweegsche bijbelvertaling.
Caspari (oTTo), wijsgeer, geb. 1841 te Berlijn, is sedert 1877 buitengewoon prof. to Heidelberg. Zijn voorn. werken zijn: „Leibniz'
Philosophie" (1870) ; „Urgeschichte der Menschheit" (1877); „Grundprobleme der Erkenntnisthatigkeit" (1879) en „Das Erkenntnisproblem"
(1881).
Casper (JOHANN LUDWIG), d. hervormer der
Duitsche gerechtelijke geneesk., geb. 1796 to
Berlijn en daar in 1864 overl. als gewoon prof.
en medicinaalraad. Zijn hoofdwerk is 't „Praktische Handbuch der gerichtlichen Medicin"
(1882). Met Rust gaf CASPER ook uit: „Wochenschrift fiir die gesammte Heilkunde".
Caspiae portae
(Caspische Poorten),
heette in d. Oudheid eon beroemde bergpas
in 't Kaspische gebergte, die Media v. Parthi6
scheidde.
Caspische zee (d.) is 't grootste zoute
meer der aarde. d. Oppervl. wordt geschat op
8000 vk. geogr. mijlen. Zij worn begrensd
door 't gebied v. Rusland, dat der Kirgizen
en Perzie. Haar oppervl. ligt aanzienlijk lager
dan d. zeespiegel. d. N. en N.-O.-kusten zijn
laag en moerassig, d. Z.-kusten hoog en bergachtig. Ook hebben beide kusten zeer verschillend klimaat. 't N. ged. der Caspische
zee bevriest des winters geregeld, 't Z. ged.
heeft een mild klimaat, wordt rijk besproeid
en is zeer vruchtbaar. d. Voorn. riv., die d.
Caspische zee ontvangt, zijn d. Wolga, Oeral,
Koema, Terek en Koer. Hoewel zij een ontzaggelijke hoeveelheid water ontvangt, neemt
haar oppervlakte af, wat verklaard moat
worden uit d. zandigen bodem en d. sterke
verdamping. d. Opbrengst der visscherij op
zalmen, steuren en robben gaat meest n.
Astrakan. Een drukke handel en scheepvaart
wordt op daze zee gedreven. Rusland onderhoudt er tevens een groote vloot.
Cass (LEwIS), een Amerik. staatsman, geb.
1782 te Exeter, onderscheidde zich in d. oorlog
tegen Engeland (1812-1814) en als gouverneur
v. Michigan, ward in 1831 minister v. Oorlog,
in 1835 gezant der Vereen. Staten in Frankrijk,
daarna in d. Senaat gekozen, waar hij d. belangen der slavenhoudende Staten verdedigde. d.
Democratische partij stelde hem in 1848 candidaat voor 't presidentschap, maar hij ward
niet gekozen. Van 1857—'60 was hij staatssecretaris, en hij overl. 1866 to Detroit. Hij
heeft o. a. geschreven „Inquiries respecting
the history, etc. of the Indians". Verg. Smith
,,Life and times of Lewis Cass" (1856).
Cassa, Zie Kas.
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Cassagne, een Fransch landschapschilder

geb. 1826 to Laudin, was eerst lithograaf.
Later schilderde hij voortreffelijke landschappen in olieverf on aquarellen, zooals: „De
Avond"; „Hot Bosch in d. Herfst" e. a. Ook
gaf hij theoretische werken uit over teekenkunst on perspectief.
Cassander was d. zoon v. Antipater; na
d. dood v. Alexander d. Groote, met wiens
zuster hij huwde, volgde hij als koning v.
Macedoni6 op. Hij wist zich in 't bezit des
rijks to handhaven, ook door 't ombrengen
v. d. moeder, d. broader en d. zuster zijner
echtgenoote. Toen Antigonus, eerst zijn bondgenoot, aan wien ook een deal v. Alexanders
veroveringen was ten deel gevallen, hem met
een oorlog bedreigde, verbond hij zich met
d. koningen Lysimachus on Seleucus; hij bleef
overwinnaar in d. slag bij Ipsara on stierf a.
d. waterzucht, 279 j. v. Chr. Hij ward opgevolgd door zijn zoon Antipater, die zijn rijk
spoedig verloor.
Cassander (GEoRG), een Nederlandsch
theoloog, bekend door zijn pogingen om d.
strijdende partijen in d. Kerk to verzoenen,
ward 1513 to Kadzand geb., studeerde to Leuven, ward daar in 1532 meester in d. vrije
kunsten on gaf daarna to Brugge onderwijs in
rhetoriek en dialectiek. Later vestigde hij zich
to Keulen, waar hij zich a. theologische
studien wijdde. Op d. wensch v. keizer Ferdinand I, die om staatkundige redenen een vereeniging der Prot. met d. Kath. Kerk verlangde, schreef hij zijn „Consultatio de articulis religionis inter catholicos at protestantes controversis" waarin hij een vereenigingsplan uitwerkte, dat
'
echter in alle voorname
punten a. d. leer der Kath. kerk vasthield.

Hij stierf 1566 to Keulen. Verg. Calkoen „Cassandri vita" (Amst. 1859).
Cassandra was d. dochter v. d. Trojaanschen koning Priamus on v. Hecuba; v.
Apollo verkreeg zij d. gave om d. toekomst to
voorspellen. Toen zij d. god ontrouw ward,
maakte daze, dat niemand voortaan a. haar
voorspellingen geloof zou hechten. Men hield
haar dus voor een zinnelooze, toen zij d. ondergang v. Troje voorspelde. Na d. inneming der
stad vluchtto zij naar d. tempel v. Minerva,
waar zij a. d. voet v. 't altaar onteerd ward
door Ajax. Bij d. verdeeling v. d. buit vial zij
ten deel a. Agamemnon, wiens geinalin Clytemnestra haar en Agamemnon, benevens d.
tweelingen, die Cassandra hem had gebaard,
Teledamus on Pelops, liet om het leven
brengen.
Ca,ssa,nge of Kassandschi is 't oostelijkste station der Portugeezen in Nader-Guinea. Er wordt handel gedreven in ivoor, was,
kopalhars, schildpad, kokosolie en huiden.
Uit d. omliggende bergen haalt men ijzer on
koper.
Cassas (Louis ERANcols), geb. 1756 to Azay
de Ferron, overl. 1827 to Versailles, vergezelde als kunstenaar graaf Choiseul-Gouffier
op diens reis naar 't Oosten. Hij gaf eenige
reisbeschrijvingen uit, waarvoor hij olieverfschilderijen leverde.
Cassatie is 't nietig verklaren eener acte,
meer bepaaldelijk 't nietig verklaren v. een
vonnis. 't Hoogste gerechtshof bezit 't recht
om wegens verzuim v. d. norm of vergrijp
daartegen, wanneer d. wet Bien voorschrijft,
of wel wegens verkoorde uitlegging der wetsartikelen d. vonnissen der mindere hoven on
rechtbanken to casseeren en, hetzij zelf in d.
zaak recht to doen, 'tzij partijen naar een
ander hof of rechtbank to verwijzen. 't Oudste
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hof v. Cassatie is dat v. Parijs, in 1790 door
d. eerste nationale vergadering gesticht en
dat tot voorbeeld gestrekt heeft voor d. verschillende dergelijke hoven in andere landen.
Cassave of Manioc is een meelachtige
stof, bereid uit d. knollen v. Jatropha Manihot
Kth., een tot d. fam. der Euphorbiaceen behoorende en in West-IndiO en Zuid-Amerika
inlandsche, giftige plant. Om dit meel to verkrijgen, worden d. zoo even genoemde knollen
gewasschen, geschild, geraspt en in dien fijn
verdeelden toestand uitgeperst, ten einde daaruit 't giftige sap to verwijderen, en over een
vuur gedroogd. d. Op die wijze bereide stof
is een mengsel v. Cassavemeel (zie Tapiocca),
plantenvezel en eiwitachtige stoffen en dient
d. inboorlingen v. West-Indie en Zuid-Amerika
tot 't vervaardigen v. een soort v. brood,
Cassave-brood geheeten. 't Meel, dat bij d.
uitpersing wordt weggewasschen, komt gedroogd onder d. naam v. Tapiocca in d. handel.
Cassel is d. hoofdst. v. 't • gelijknamige
district en v. d. Pruisische prov. Hessen-Nassau. Zij ligt a. d. Fulda en a. d. spoorweg
C.-Frankfurt, C.-Waldkappel, Schwerte-Waldburg-C., C.-Hannover, Halle-C en C.-Dietendorf.
Er zijn een academie v. beeldende kunsten, een
teekensehool, twee gymnasia, een polytechnische school en een sterrenwacht. d. Stad, die
bijna 70 000 inw. telt ('t district Cassel heeft er
800 000), bestaat uit d. Altstadt, d. Oberstadt en
d. Unter-Neustadt en is, vooral d. Oberstadt,
door haar prachtige gebou wen en groote pleinen een der schoonste steden v. Duitschland.
In 't museum Fridericianum is een openbare
bibliotheek (ca. 160 000 deelen). Andere voorname gebouwen zijn d. koninkl. hofschouwburg en het 1811-13 door koning JOrOme bewoonde kasteel Bellevue met fraaie schilderijen v. Van Dyck, Rembrandt, Rubens, Titiaan
e. a. d. Nijverheid omvat machinen (machinenfabriek v. Henschel), spoorwegmateriaal, piano's, goud. en zilverwerk, natuurkundige instrumenten. Door een paardetram staat 't
4 KM. v. Cassel gelegen Wilhelmshohe (zie
dat art.) met d. stad in verbinding.
Cassel wordt als Chassala reeds in 913 vermeld. In 1807 werd zij d. hoofdst. v. 't nieuwgevormde koninkrijk Westfalen en na d. vlucht
v. koning JerOme keerde d. keurvorst Wilhelm I er weer in terug. Sedert 1866 is zij
Pruisisch.
Cassel (DAVID), geb. 1818 te Glogau, sedert
1872 docent voor Israolietische wetenschap a.
d. universiteit te Berlijn. Hij schreef o. a.:
„Leitfaden far den Unterricht in der jildischen
Geschichte und Litteratur" (1882): „Geschichte
der jildischen Litteratur" (1872—'73) en „Lehrbuch der judischen Geschichte und Littera•
tur" (1879).
Cassel (PAULUS STEPHANUS), een Luthersch
godgeleerde, geb. 1821 to Glogau uit Israelietische ouders, was 1850—'56 redacteur v. d.
„Erfurter Zeitung". Nadat hij in 1855 tot d.
Evangelische kerk was overgegaan, word hij
bibliothecaris a. d. koninklijko bibliotheek.
In 1859 ging hij met d. titel v. prof. n.
waar hij (sedert 1867) 't ambt v. predikant in d. Christuskerk bekleedt. In 186(3 had
hij als conservatief zitting in 't Huis der
Afgevaardigden. Met bijzondere voorliefde
legde CASSEL zich sedert 1860 op openhare
voorlezingen toe. Wij vermelden hiervan alleen
d. „Deutschen Roden" (1871) en d. lezingen
over 't concilie te Rome en d. geschiedenis
der Pausen. Van zijn overige geschriften zijn
d. voornaamste : „Magyarische Alterthtimer"
(1847); „Eddische Studi6n" (1836); „Weltge-
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schichtliche Fragmente" (1859); , Weihnachten.
Urspriinge, Bra,uche und Aberglauben" (1862);
„Morgen- und Abendland" (1874—'78); „Lowenkampfe von Nemea bis Golgotha" (1875). „Der
Schwan in Sage und Leben" (1882) beschouwt
men als zijn verdienstelijkst werk. Sedert 1875
geeft hij „Sunem" uit, een tijdschrift v. orthodoxe richting.
Cassia. Onder dezen naam verstaat men
in 't dagelijksche leven 't vruchtenmoes, dat
d. zaden der Pypcassia (Cassia Fistula L.), een
hoogen boom, wiens hout op dat v. d. mahagonieboom gelijkt, in hun afzonderlijke hokjes
omgeeft. Dit moos heeft een roodachtig-zwarte
kleur, smaakt zoet en wordt in d. geneesk.
als een zacht werkend purgeermiddel, vooral
bij kinderen, gebruikt.
Cassianvorming (d.) is een laagswijze
kalkformatie, behoorende tot d. Trias-groep
en belangrijk wegens haar aanzienlijke verbreiding in d. 0.-Alpen en vooral om haar
rijkdom a. versteende overblijfselen.
Cassianus (JOHANNES MASSILIENSIS), omstr.
't midden der 4e eeuw gob., was d. stichter v.
't kluizenaarswezen in Zuid-Frankrijk. Na een
langdurig verblijf in een klooster to Bethlehem,
reisde hij met zijn abt Germanus n. d. kluizenaars in Egypte en bleef daar 7 jaar, waarna
hij to Constantinopel tot priester gewijd word.
Na 410 word hij aangezocht 't kloosterwezen
in Gallic to regelen. d. Grondregelen, naar
welke hij twee kloosters in d. nabijheid v.
Massilia stichtte en die niet zoo strong zijn
als die der Egyptische monniken, heeft hij
neergelegd in zijn 12 boeken „De institutis
coenobiorum". Zijn leer word na zijn dood met
d. naam Semi-Pelagianismus bestempeld.
Cassini. Dit geslacht heeft vele vermaarde
wis- on sterrenkundigen opgeleverd. •
Hun stamvader, GIOVANNI DOMENICO, 1625
gob. to Perinaldo bij Nizza, ontving zijn wetenschappelijke opleiding in 't Jezuieten-college
to Genua en word reeds op 25-jarigen leeftijd
tot opvolger v. Cavallierie in 't hoogleeraarsambt der sterrenkunde to Bologna aangesteld,
waar hij d. komeet v. 1652 waarnam en zijn
krachten beproefde a. een reeds door Keppler
onderzocht vraagstuk, 't apogaeum en d.
excentriciteit v. d. loopbaan eener planeet
meetkundig to bepalen. Ook verbeterde on
verlengde hij er d. meridiaan, in 1575 door
Ignatio Dante in d. Petronius-kerk getrokken,
dien verbindende met een voortreffelijken
gnomon, waarmede hij een nieuwe meting v.
d. parallaxis der zon vaststelde on d. straalbreking nauwkeuriger bepaalde. Niet lang
daarna word hij belast met 't opzicht over d.
vestingwerken v. 't eiland Urbino en vervolgens met dat over d. waterwerken v. d. geheelen Kerkelijken Staat. Hij ging nietternin voort
met zijn sterrenkundige werkzaamheden, hield
zich bezig met d. berekening der zon-eclipsen
en haar toepassing op 't vinden der lengte v.
d. plaatsen der waarneming, nam ook d. kometen v. 1664 en 1665 waar on onderzocht d.
omloop v. Jupiter, dien v. Mars en die der wachters v. d. eerste, waardoor d. aandacht v. d.
grooten Colbert op hem word gevestigd. Doze
noodigde hem uit naar Parijs to komen, waar
hem 't bestuur der sterrenwacht word opgedragen. her deed hij een menigte onschatbare
sterrenkundige waarnemingen. Hij nam d.
komeet v.1680 waar, ontdekte 't zodiacaallicht
en vier der wachters v. Saturnus, gaf nieuwe
tafels der wachters v. Jupiter en zette d.
arbeid, door Picard aangevangen, met zijn zoon
(zie 't volgend art.) en met DE LA HIRE voort
door meting v. d. meridiaanboog tusschen
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Duinkerken en Perpignan tot bepaling v. d.
gedaante der aarde. d. Uitkomsten dezer metingen leidden tot een belangrijken twist tusschen d. Cassini's, J. Bernouilli e. a. aan d. eene
zijde en Newton en Huygens aan d. andere zijde.
Latere metingen in Lapland en Peru hebben 't
pleit ten gunste der laatsten beslist. G. D. CASSINI
stierf, blind geworden, in 1712. Lalande, een bevoegd beoordeelaar, noemt hem .,,een v. die
zeldzame vernuften, welke d. natuur schijnt
voortgebracht to hebben om d. wetenschappen
onder een nieuwe gedaante to brengen" (Astron.
§ 552). In d. „Memoires pour servir a l'histoire
des sciences" v. zijn kleinzoon vindt men een
door hem zelven opgestelde schets v. zijn leven
en werkzaamheden.
Zijn opvolger a. d. sterrenwacht to Parijs
was zijn zoon.
Cassini (JAcQuEs), geb. 1677, zoon v. d.
voorg., werd reeds op zeventienjarigen leeftijd
lid v. d. academie der wetenschappen to
Parijs en twee jaren later v. the Royal Society to Londen. Teruggekeerd v. een wetenschappelijke reis n. Italie, Nederland en Engeland, waar hij Newton, Halley, Flarnstead
en anderen had leeren kennen, schreef hij
verhandelingen over d. electriciteit, d. barometer, d. brandspiegels, enz. Voorts heeft d.
wetenschap hem to danken: onderzoekingen
over d. afstand der vaste sterren, over d.
helling der planeetbanen, d. ring en d. wachters v. Saturnus, d. ware gedaante der aarde,
omtrent welke hij tot 't verkeerde resultant
kwam, dat zij niet a. d. polen maar a. d.
aequator ingedrukt was, een resultant, dat tot
d. in 't vorige art. genoemden twist aanleiding gaf. Hij overl. in 1756 op zijn landgoed
to Thury.
Cassini (CESAR FRANcOIS), Z0011 V. d. voorg.,
als CASSINI D. THURY bekend, geb. 1714 to Parijs.
gaf 1784 als directeur v. 't observatorium to
Parijs o. a. een groote topographische kaart
v. Frankrijk uit. Ook schreef hij „Description
goometrique de in France" (1784).
Cassino is een berg in d. Ital. prov. Caserta,
op welks top s. Benedictus 529 d. abdij Monte
Cassino stichtte, die later door haar rijke
schatten a. boeken en handschriften wereldberoemd werd. Daar d. monniken d. heelkunde
beoefenden, word 't klooster met zijn fraaie
omgeving een bezochte bad- en uitspanningsplaats. Sedert 1866 is 't opgeheven. d. Prach
tige gebouwen benevens d. verzamelingen zijn
staatseigendom geworden.
Cassiodorus (MAGNUS AURELIUS), juister
CASSIODORIUS SENATOR, een Ital. staatsman en
geschiedschrijver, geb. to Scyllacium in Calabrie, was geheimschrijver v. Odoacer, Theodoric en d. opvolger v. dozen. Hij stierf 575 in
hoogen ouderdom in 't klooster Vivarese, dat
hij nabij Scyllacium gesticht had en waar hij
d. monniken tot wetenschappelijken arbeid en
't afschrijven v. oude handschriften opwekte.
Wij bezitten o. a. van hem: „Variarum libri
XII", eon verzameling v. openbare stukken
en private geschriften, die voor d. geschied.
v. dien tijd zeer veel waarde hebben. -Van zijn
„Historia Gothorum" is slechts een uittreksel
overgebleven. d. Kath. kerk vereert hem als
een heilige, wiens gedenkdag 17 Maart is.
Cassiopeia is een sterrenbeeld nabij d.
Noordpool. 't Is kenkaar a. vijf sterren v. d.
derde grootte, die d. gedaante eener onregelmatige W hebben.
Dit sterrenbeeld is vooral merkwaardig
wegens d. ster, die 't eerst door Tycho Brahe
werd waargenomen. Zij vertoonde zich c1. llden.
_November 1572, aanvankelijk klein, maar over-
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trof spoedig d. glans v. Sirius en was, wanneer
men haar standplaats nauwkeurig moist, zelfs
bij helderen dag to zien. In d. volgende maand
begon zij flauwer to worden en v. kleur to veranderen, en zij verdween spoorloos in Mrt 1574.
Cassiquiari (d.) is een rivier in Venezuela,
die als een natuurlijk kanaal d. Orinoco met
d. Rio Negro, een zijrivier v. d. Amazonenstroom, verbindt. Zij is 400 KM. lang.
Cassius Longinus (cAJus) was een dapper vrijheidlievend Romein en een vriend v.
Brutus. Na d. geweldige nederlaag, die d.
Romeinen onder Crassus in d. slag tegen d.
Parthen geleden hadden, redde hij 't overschot des legers en verdedigde daarmede
Syrie. Toen later Caesar zijn oogmerk liet
blijken, zich v. d. oppermacht rneester to
maken, werd hij door Cassius, Brutus en
andere saamgezworenen om 't leven gebracht
(zie Caesar). Met 't door d. republikeinschgezinden verzamelde Leger kwam 't bij Philippi
tot een slag tegen Octavius en Antonius, die
voorgaven Caesars dood to willen wreken, en
Cassius, die alles verloren rekende, deed zich
door een vrijgelaten slaaf om 't leven brengen, 43 j. voor Chr. Brutus noemde hem d.
laatsten Romein.
Cassius, zoo genoemd n. d. uitvinder, een
Hamburgsch arts, is d. naam v. een purperroode stof, die bij 't porseleinschilderen en
emailleeren gebruikt wordt. Men verkrijgt ze
door vermenging v. goudchloride met een
zinkverbinding.
Cassolette is d. Fransche naam v. een
sieraad in d. bouwkunst, dat d. gedaante v.
een vacs met een daaruit opstijgende vlam
heeft.
Castagnetten noemt men kleine, houten
kleppers, in d. vorm v. twee groote notedoppen. Zij worden a. d. duim bevestigd en
brengen, indien men d. vingers er snel Tangs
laat glijden, een toon voort, die zeer geschikt is om bij 't dansen 't tempo aan to
geven. d. Castagnetten werden waarschijnlijk
uit 't Oosten door d. Mooren n. Spanje gebracht. Meesters op dit slaginstrument zijn
d. bow. v. Andalusi6.
Castaldi (PAMFILO), overl. 1470 to Feltre,
wordt in Italie voor d. eerste gehouden, die
beweegbare letters gebruikte. Ook zou hij to
Feltre met Fust in aanraking gekomen zijn
en dozen 't gebruik der beweegbare letters
geleerd hebben.
Castalia is een bron a. d. voet v. d. Parnassos, die daarom dikwijls door d. oude dichters v. Griekenland en Rome wordt vermeld.
Zij was gewijd a. d. Muzen. die daarom ook
Castaliden worden genoemd.
Castanea, Zie Kastanjeboom.
Castailos y Aragones (FRANCISCO XAVERIO, hertog v. Baylen, graaf v.), eon Spaansch
generaal, geb. 1756 in Biscaya, weird in 1808
opperbevelhebber v. d. Andalusische armee
en versloeg d. Franschen generaal bij Baylen.
Ten gevolge v. d. nederlaag bij Tudela legde
hij 't commando ceder. Als commandant v.
't 4de Spaansche legerkorps behaalde hij veel
roam in d. slag bij Vittoria. Als lid v. d.
Staatsraad trad hij met gematigdheid tegen
d. Carlisten op. Na d. val v. Espartero werd
hem d. voogdijschap over koningin Isabella
opgedragen. Hij overl. 1852.
Castanospermum Cunn. is naam v.
een plantengesl. uit d. fam. der Papilionaceen,
waarvan maar een in Australia inheemsche
soort bekend is, het C. australe Cum. (Australische kastanjeboom), zoo genoemd, omdat
zijn vruchten als kastanjes smaken.
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Castel of Kastel a. d. Rijn is een
stad in d. prov. Rijn-Hessen, a. d. rechteroever v. d. Rijn tegenover Mainz gelegen. d.
Plaats is door een 523 M. lange schipbrug
verbonden met Mainz, waarvan zij met haar
sterke vestingwerken 't bruggenhoofd vormt.
Castelar (Ermaro), een Spaansch staatsman, geb. 1832 to Cadix, legde zich eerst op
d. rechtsgeleerdheid, daarna op d. wijsbegeerte,
geschiedenis en letterkunde toe. Na eenigen
tijd als novellist werkzaam geweest te zijn,
wijdde hij zich na d. Juli-oxnwenteling a. d.
journalistiek. Sedert 1857 was hij tevens hoogl.
in d. geschiedenis en d. wijsbegeerte a. d.
Madridsche hoogeschool. Ten gevolge v. zijn
aandeel a. d. opstand v. 22 Juni 1866 ter
dood veroordeeld, vluchtte hij n. Frankrijk, en
keerde eerst in 1868 na d. September-omwenteling in Madrid weder. Als volkstribuun en
welsprekend redenaar verwierf hij zich door
geheel Spanje eer en roem. Na zijn redevoering over d. geloofsvrijheid werd hij door
meer dan honderd Spaansche steden tot eereburger benoemd. Toen Arnadeus d. kroon
neergelegd had en d. republiek afgekondigd
was, werd hij minister v. Buitenl. zaken. Na
Salmerons aftreden werd hij dictator. Een
votum wantrouwen v. d. Cortes was d.
oorzaak, dat hij aftrad en zich in 't private
leven terugtrok. Eerst in 1876 onder Alphonso
XII nam hij weer deel aan 't publieke leven
als lid v. d. Cortes, waar hij d. leider der
liberalen werd.
Castelfidardo, een plaats in d. Ital. prov.
Ancona, is in d. geschiedenis merkwaardig
door d. slag, die 18 Sept. 1860 geleverd werd
tusschen d. Piemonteesche troepen onder generaal Cialdini en d. Pauselijke onder Lamoriciere en waarin d. laatsten verslagen werden.
Castelfranco is een districts-hoofdst. in
d. prov. Treviso, a. d. Musone en a. d. spoorw.
Vicenza—Treviso. d. Stad heeft 12 000 inw.
Castellamare di Stabia is een stad in
d. Ital. prov. Napels, a.d. golf v. Napels, heeft
vele geneeskrachtige bronnen en zijde-, katoen- en lakenfabrieken. Zij telt 34 000 inw.
In d. nabijheid ligt 't koninkl. kasteel Quisisana.
Castellane (ESPRIT VICTOR ELISABETH BONIFACE, graaf v.), geb. 1788 te Lyon, streed
sedert 1804 onder Napoleon. Na d. val v. Napoleon koos hij d. partij der Bourbons, nam
1832 deel a. d. belegering v. Antwerpen, werd
daarna luit.-generaal en commandant v. d.
armee der Pyreneen en 1837 pair. Lodewijk
Napoleon, die hem gewichtige diensten te
danken had, benoemde hem 1852 tot senator
en maarschalk en later tot opperbevelhebber
v. 't leger v. Lyon. Castellane overl. 1862.
Castelli (IGNAZ FRIEDRICH), geb. 1781 te
Weenen, werd 1811 tot hoftooneeldichter benoemd. Hij overl. 1862. Zijn talrijke, deels sentimenteele, deels vroolijke volksstukken, die bij
hun verschijnen een algemeenen bijval vonden, zijn nu verouderd. Van blijvende waarde
zijn zijn echt populaire „Gedichte in niederosterreichischer Mundart" (1828) en zijn voor
't meerendeel luimige podtische vertellingen.
d. Volledigste uitgaaf zijner werken is die in
22 din (Weenen, 1861).
Castellio (SEBASTIAAN) of Castalio, een
godgeleerd schrijver, geb. 1515 te s. Martindu-Fresno, werd 1541 rector te Geneve, maar
verliet als Calvijns tegenstander spoedig d.
stad. Te Bazel werd hij 1553 hoogl. in d. Grieksche taal. Hij overl. 1563. Van verscheidene
classieke schrijvers leverde hij uitgaven, zooals v. Homeros, Xenophon, Herodotos e. a. Hij
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gaf een Latijnsche en Fransche vertaling v.
d. Bijbel.
Castello-Branco (cAmium), geb. 1826 te
Lissabon, leefde op zijn landgoed in d. prov.
Ninho. Hij schreef over Camoens e. a. en
leverde een aantal romans en drama's. Als
romanschrijver was hij de geliefdste in zijn
vaderland. In 1890 heeft hij in een aanval v.
zwaarmoedigheid een einde a. zijn leven gemaakt.
Castellon de la Plana is d. hoofdst.
der gelijkn. Spaansche prov., niet ver v. d.
uitmonding v. d. Mijares in zee en a. d. spoorw.
Almansa—Tarragona gelegen. d. Stad heeft
23 000 inw., die zeildoek vervaardigen en handel drijven in hennep, vruchten en wijn.
Castelnau, een Fransch generaal, geb.
1814, overl. 1890 te Panjs, was d. vertrouwde
adjudant v. keizer Napoleon III. Zijn naam
is hoofdzakelijk beroemd geworden door d.
hem toevertrouwde missie n. Mexico, waar
hij keizer Maximiliaan tot afdanking moest
trachten te bewegen, en door d. begeleiding v.
Napoleon in dr Fransch-Duitschen oorlog als

aide-de-camp en in diens krijgsgevangenschap.
Ook bij 't beleg v. Rome in 1849 en in d.
Krimoorlog heeft hij zich onderscheiden.
Castelnaudery is een arrondissementshoofdst. in 't departement Aude. d. Stad ligt
a. 't Zuiderkanaal en a. d. spoorweg BordeauxCette en heeft 10 000 inw.
Castelnuovo (ENRIco), geb. 1839 te Florence, werd 1870 redacteur v. „La Stampa" en
is sedert 1872 hoogl. a, d. handelsschool te
Venetie. Hij heeft een aantal romans en novellen geschreven.
Castelvetrano is een stad in d. Ital. prov.
Trapani, a. d. spoorw. Palermo-Trapani, in
een vruchtbare streek gelegen. Zij heeft 23 000
inw., die hun bestaan vinden in rijst-, wijnen oliebouw en in zijde-, linnen- en katoenbereiding.
Cast/ (GIAMBATTISTA), Ital. dichter , werd
geb. 1721 te Prato bij Florence en overl. to
Parijs 1803. Hij genoot zijn opvoeding in 't
seminarium v. Montefiascone, waar hij later
prof. werd. d. Groothertog v. Toscane nam
hem mee n. Weenen, waar hij a. keizer Jozef
II voorgesteld werd. Hij sloot zich zonder
titel bij verschillende gezantschappen aan en
bezocht op die wijze s. Petersburg, Berlijn en
kleinere Duitsche hofplaatsen. Naar Weenen
teruggekeerd, werd hij tot keizerlijk hofdichter aangesteld. Na d. dood v. Jozef II
vroeg hij zijn ontslag en vertrok n. Florence,
later n. Parijs. Hij heeft zijn roem voorn. to
danken aan zijn „Novelle galanti in ottavo
rime" (1793) en aan zijn satiriek gedicht: „Gli
animali parlanti" (1802), dat in verscheidene
talen is overgezet. Ook heeft men v. hem
comische opera's.
Castiglione (BALDASARRE, graaf v.), geb.
1478 to Casatico bij Mantua, leefde a. 't Hof
der hertogen v. Urbino, die hem meermalen
voor diplomatische bedoelingen gebruikten.
Later vertrok hij op uitnoodiging v. Karel V
naar Spanje, waar hij 1529 to Toledo stierf.
Als schrijver wordt zijn keurig proza geroemd
Zijn beste work is „Libro del cortegiano".
Castiglione (GIOVANNI BENEDETTO), door
d. Franschen le Beneclette genoemd, schilder
on etser, werd 1626 to Genua geb. en overl.
1670 to Mantua. Hij heeft zich voorn. door
zijn in olieverf met veal juistheid wedergegeven voorstellingen v. dieren beroemd gemaakt, in welk genre hij zich behalve door
't volgen der natuur voorn. door 't kopieeren
der stukken v. Jacopo da Ponta Bassano had
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bekwaamd. Hij werkte in alle voorn. steden
v. Italie en werd eindelijk schilder a. 't Hof
v. d. hertog v. Mantua. Hij had dit bijzonder
daaraan te danken, dat hij behalve dierstudies
ook historiestukken en portretten schilderde;
ook heeft men eenige landschappen v. zijn
hand. Als etser wordt hij door sommigen niet
verre beneden Rembrandt en gelijk gesteld
met s. della Bella; 47 etsprenten, door hem
vervaardigd, strekken ten be wijze, dat hij 't
Clair-obscur ten voile begreep.
Castiglione (CARLO OTTAVIO, graaf), geb.
1784 te Milaan, bewees zijn uitgebreide kennis
v. muntkunde alsmede v. Oostersche talen en
geschiedenis in zijn in 1819 en 1847 verschenen beschrijving der munten in 't museum te
Milaan en in zijn werk over d. geschiedenis
en aardrijksk. v. Barbarije. Hij nam deel a. d.
uitgave der fragmenten v. d. Bijbelvertaling
v. Ulphilas, door Angelo ontdekt, en stierf 1848
te Genua.
Castilho (ANTONIO FELICIANO), geb. 1800 te
Lissabon, is een v. d. voortreffelijkste Portugeesche dichters. Reeds als zevenjarig kind
was hij stekeblind, een gevolg v. d. mazelen.
Die ramp had op zijn dichterlijk talent een
grooten invloed. Zijn werken onderscheiden
zich door een gekuischten en sierlijken stijl
en door d. kinderlijken eenvoud en d. reinheid
v. gevoelens, die daarin uitgedrukt zijn. Hij
overl. 1875 te Lissabon.
Castilie, vroeger een koninkrijk, is 't
grootste gewest v. Spanje en, zoowel om zijn
natuurlijke ligging als om zijn politieke
kracht, 't ware middelpunt v. 't Hesperische
schiereil. Door een lange keten v. bergen, 't
Castiliaansche scheidingsgebergte, wordt 't in
twee deelen verdeeld ? waarvan 't noordel.
Oud- en 't zuidel. Nieuw-Castilio genoemd
wordt. 't Eerste ontving dien naam, omdat 't
vroeger dan 't laatste a. d. Mooren ontrukt
werd. 't Ligt op een hoogte v. gemiddeld 800 M.
boven d. zee en bevat d. prov. Burgos, Soria,
Segovia, Avila, Valladolid, Palencia en Santander, terwijl tot Nieuw-Castilie d. prov.
Madrid, Toledo, Guadalaxara, Cuenca en Ciudad-Real behooren. In N.-Castilie vindt men
d. rivieren Duero, Ebro en Pisuerga, doch deze
zijn alle in d. zomer zeer arm a. water, zoodat d. scheepvaart bijna zonder beteekenis is,
en in Z.-Castilie d. Taag, Xaramo, Guadarama,
Guadiana, Manzanares en d. Henares, welke
diepere beddingen hebben dan d. zoo even
genoemde. d. Voornaamste bergen in d. beide
gewesten zijn d. Montes de Toledo y Molina
en d. Sierra Morena, waarvan sommige berg.
toppen een hoogte v. 2600 M. bereiken. Over
een groot gedeelte v. 0.-Castilie strekt zich d.
kale hoogvlakte v. La Mancha uit. Hoewel d.
bodem over 't geheel vruchtbaar is, Levert hij
door d. sterke droogte en d. achterlijken toestand v. d. landbouw weinig op. d. Castiliaansche merinosschapea zijn wereldberoemd
en 't rundvee gedijt hier vrij wel. Ook is d.
grond rijk a. mineralen. Beroemd zijn d. kwik
zilvermijnen bij Almaden. 0.-Castilie bevat op
1194 vk. geogr. mijl 1 600 000 inw., N.-Castilie
op 1316 vk. geogr. mijl bijna evenveel. In 't
algemeen is 't land in een betreurenswaardigen toestand en nochtans is d. Castiliaan
d. trotsche en ware vertegenwoordiger v.
't Spaansche volkskarakter, terwijl 't Castiliaansch d. geschreven taal en die v. d.
beschaafden stand geworden is. d. Hoofdst.
v. Oud-Castilie is Burgos, die v. N.-Castilie
Madrid.
Castille (CHARLES HIPPOYLITE), een Fransch
publicist en geschied- en romanschrijver, geb.
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1820 te Montreuil-sur-Mer, leeft te Parijs, waar
hij 1874 met Molinari 't tijdschrift „Le travail
intellectuel" en 1848 met Bastiat „La Republique francaise" stichtte. Zijn hoofdwerken zijn: „Histoire de la seconde Republique
francaise" (185:5); „Histoire de soixante ans,
1789-1850" (1863); „Portraits politiques au
XIX siècle" (1860) en d. romans „Les oiseaux
de prole" en „Le marcgrave de Claires".
Castillejo (cRisrovAL), een Spaansch dichter, geb. 1490 te Ciudad-Rodrigo, kwam vroeg
a. 't Hof te Madrid en vertrok later n. Weenen,
waar hij 1566 stierf. Geestig en krachtig bestreed hij d. Italiaansch-classieke richting in
d. poezie. Zijn gedichten, voor 't grootste deel
hofpoezie, getuigen v. zijn groote vaardigheid
in 't hanteeren der taal en ademen een satirieken geest. Een volledige uitgaaf verscheen
1854 te Madrid.
Castillo (BERNAL DIAZ DEL) was een
Spaansch geschiedschrijver, die in 1519 Cortez
n. Mexico vergezelde en daar omstreeks 1560
stierf. Van zijn „Geschiedenis der ontdekking
en verovering v. Nieuw-Spanje" is een Hoogduitsche vertaling verschenen te Bonn (1838).
Castlereagh (HENRY ROBERT STEWART,
markies v. Londonderry en viscount). Deze
Engelsche staatsman zag 't levenslicht op 't
voorvaderlijk kasteel v. an geslacht MountStewart, in 't Iersche graafschap Down. Nadat
hij zijn studien voltooid en eenige reizen op
't vasteland gedaan had, trad hij voor 't graafschap zijner geboorte in 't parlement op, waar
hij zich al spoedig deed kennen als een ijverig
aanhanger der staatkundige denkwijze v. 't
Kabinet, door Pitt vertegenwoordigd. Toen
zijn bloedverwant, lord Camden. in 1797 tot
onderkoning v. Ierland benoemd was, werd
CASTLEREAGH tot diens eersten secretaris aangesteld. In d. partijschappen, die zijn vaderland omstreeks dien tijd teisterden, toonde hij
zich een fanatiek vervolger der katholieke
Ieren. In 1805 werd hij tot minister v. Oorlog
en Kolonien benoemd. Na d. dood v. Pitt trad
hij af en hij behoorde toen tot d. oppositie, doch
aanvaardde wederom de portefeuille v. Oorlog
in 1807. d. Mislukte expeditie n. Walcheren
gaf aanleiding tot een tweegevecht tuss. CAsTLEREAGH en CANNING, na 'twelk beiden aftraden. Later deed hij zich kennen als een der
ijverigste tegenstanders v. Napoleons macht,
hij was d. ziel v. alle onderhandelingen tot omverwerping v. diens troon en oogstte dan ook
na d. eindelijken val v. 't keizerrijk d. uitbundigste toejuichingen in, doch volgde v. toen
af een staatkunde, die weinig strookte met d.
vrijzinnige begrippen, van welke men zich
destijds d. ontwikkeling beloofde. Zulks bleek
bij herhaling op d. congressen, in welke 't
Europeesche statenstelsel d. diplomatieke betrekkingen regelde, en niet minder in d. houding, die hij zoowel ten aanzien v. d. loop der
zaken in Spanje als ten opzichte v. d. bevrijdingsoorlog der Grieken aannam. d. Hevige
spanning, waarin dit alles d. geest v. CASTLE.
REACH bracht, benevelde zijn denkvermogen,
zoodat hij nauwkeurig moest bewaakt worden. Niettemin vond hij gelegenheid zich in
een hevigen aanval v. ijlhoofdigheid met een
pennemes d. slagader a. d. hals door to snijden.
Hij stierf in d. armen v. zijn toegesnelden
arts, 22 Aug. 1822. 't Volk en vooral 't katholieke gedeelte, dat in hem, en terecht, een
vijand zag v. zijn rechten en belangen, kon
luidruchtige uitlatingen v. vreugde niet be
dwingen en luidde zelfs hier en daar d. klokken. d. Daders werden door de jury vrijgesproken. CASTLEREAGH'S ,,Correspondence, de-
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spatches and other papers" werden door zijn
broeder uitgegeven in 8 dln (1847—'51).
Castor is d. naam eener ster v. d. derde
grootte in 't sterrenbeeld de Tweelingen.
Castor en Pollux. Deze tweelingbroeders
zijn, voigens d. mythologie, uit een der eieren
yoortgesproten, die d. vrucht waren der vereeniging v. Jupiter, in een zwaan veranderd,
en Leda, d. gemalin v. d. Spartaanschen koning
Tyndarus. Zij namen deel a. d, tocht der Argonauten en, daar zij d. zeeen v. roovers bevrijdden, werden zij als zeegoden vereerd.
Toen op d. Argonautentocht gedurende een
storm a. d. top v. d. mast zich twee vlammen vertoonden en d. storm daarop bedaarde,
kregen deze vlammen d. naam v. Castor en
Pollux. Die naam is overgegaan op d. lichtuitstraling (s. Elmusvuur), die meermalen a.
d. uitstekende gedeelten v. schepen gezien
wordt, terwijl OOne vlam d. naam draagt v.
Helena, hun zuster. Nog verhaalt de fabel,
dat Castor en Pollux d. Atheners d. oorlog
aandeden ter herkrijging hunner door Theseus geroofde zuster. d. Eerste, die sterfelijk
was, kwam in een gevecht met Idas en
Lynceus om. Pollux, die onsterfelijk was, verzocht to vergeefs v. Jupiter dezelfde gunst
voor zijn broeder, maar verkreeg, dat zij
om beurten in d. onderwereld zouden verblijven. Beiden werden onder de sterren geplaatst en maken 't derde teeken v. d. zodiac
uit. 't Beeld is kenbaar a. twee schuins onder
elkander staande sterren, v. welke d. onderste
Pollux, d. bovenste Castor heet. d. Eerste
staat nagenoeg in d. verlengde lijn, die v.
Rigel op d. voet v. Orion door d. oostelijkste
der „drie koningen" getrokken wordt. Aan
't sterrenbeeld is ook nog merkwaardig, dat
ten gevolge v. d. teruggang der nacht-eveningen (zie Nachteveningen) 't punt v. zomerzonnestand tegenwoordig valt in d. westelijken
voet v. Castor.
Castoreum, Zie Bever.
Castra werden bij d. Romeinen d. legerkampen genoemd, v. wier bijzondere stelling,
juiste opmeting en doelmatige inrichting hun
veldheeren veel werk maakten en waaromtrent men bij Polybius en Vegetius vele bijzonderheden aangeteekend vindt. d. Naam Casra
is overgegaan op vele plaatsen. gesticht op
d. plek, waar vroeger zulk een kamp was. In
Romaansche landen vormt hij daarom een
bestanddeel v. vele plaatsnamen.
Castratie noemt men d. bewerking, waardoor d. testikels of 't ovarium v. levende
dieren worden vernield of weggenomen en
dus hun voorttelingsvermogen wordt opgehevon. Men onderscheidt een bloedige en een niet
bloedige castratie. d. Eerste bestaat in 't uitsnijden der organen, d. laatste in d. snelle
of langzame vernieling der testikels door wrijving of drukking en d. punctie v. 't ovarium.
Bij individuen v. 't vrouwelijk geslacht geschiedt d. castratie zeer zelden (minder zeldzaam bij huisdieren) wegens d. groote moeilijkheid der operatie. Ten gevolge daarvan
heeft d. uitdrukking castratie bijna alleen d.
beteekenis gekregen v. 't wegnemen der testikels.
Dat deze kunstbewerking een zeer ernstigen
invloed op 't lichaam hebben moet, is licht
to begrijpen. Die invloed is verschillend n. d.
tijd, waarop d. castratie plaats heeft. d. Gevolen zijn niet dezelfde, wanneer d. gecastreerde
nog niet d. leeftijd der geslachtsrijpheid had
bereikt en wanneer d. geslachtsontwikkeling
reeds volkornen was. Geschiedt d. castratie
voor d. geslachtsrijpheid, elan verkrijgt d.
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castraat niet 't hem v. nature toekomend&
geslachtskarakter, maar nadert hij meer of
minder tot 't karakter v. 't andere geslacht :
manneltjk geboren individu neemt een vrouwelijk karakter aan, 't vrouwelijke een mannelijk. d. Vrouwelijke type onderscheidt zich
door meer rijkelijke afzetting v. vet, rondere
vormen, d. meerdere ontwikkeling v. d. buik,
't overwicht v. 't zenuwstelsel op 't vaatstelsel, v. 't celweefsel op 't spierweefsel. Bij
d. mannelijke castraten zien wij d. buik en
d. heupen zich meer ontwikkelen, terwijl d.
borstkas een meer vrouwelijken worm aanneemt.
d. Spieren blijven week. (Daarom is 't vleesch
van gecastreerde dieren, bijv, kapoenen, zoo
malsch). 't Vet zet zich overal af, vooral a.
d. buik; d. dieren worden gemakkelijker en
spoediger vet. Daarom worden vele dieren
gecastreerd. d. Huid wordt week en blank.
Opmerkelijk is d. eigenaardigheid der stem v.
castraten, vooral bij d. mensch. d. Stem heeft,
't karakter v. die v. een knaap behouden,
maar kan door oefening een krachtige sopraanstem worden. Alle uiterlijke kenteekenen v.
d. man worden niet behoorlijk ontwikkeld.
Er vertoont zich bij d. man geen baard, bij
't hert geen gewei, bij d. haan geen kam en
geen sporen.
Uit een psychisch oogpunt verraadt d. castraat overal 't bewustgn v. gebrek a. kracht,
waaraan hij door list tracht to gemoet to
komen. Hij is prikkelbaar v. gemoed on daarbij
traag, zonder wilskracht, wanneer zijn zeltzucht niet in 't spel is. Hoe langer na d. ontwikkeling der geslachtsrijpheid d. castratie
geschiedt, des to minder vertoonen zich d.
lichamelijke veranderingen. d. Psychische blijven intusschen zeer merkbaar. d. Grieken
noemden d. gecastreerden Eunuchen, d. i. bedbewaarders. Vooral d. Turken gebruiken doze
eunuchen als bewakers v. hun harems.
Sedert d. oudste tijden on bijna bij alle ruwe
volkeren word d. castratie toegepast als middel v. straf on wraak, vooral tegen echtbrekers. d. Castratie speelde ook een rol in d.
geschiedenis der godsdienstige dweperijen.
Niet alleen waren d. priesters v. Cybele gesnedenen, maar ook onder d. eerste christenen
was 't niet zeldzaam. d. Keizers Constantijn
en Justinianus moesten zich met kracht tegen
doze vrome onzinnigheid verzetten. d. Loden
der secte der Valerianen, aangespoord door
't voorbeeld v. Origenes, hielden deze verminking v. zich zelven niet alleen v oor een plicht,
die hun door d. godsdienst word opgelegd,
maar meenden ook op anderen dien plicht to
moeten toepassen. In Italie was 't castreeren
v. jongens, die men tot sopraanzangers wilde
opleiden, voormaals zeer stork in zwang, zoodat sopraanzanger en castraat woorden v.
eenerlei beteekenis waren. Paus Clemens XIV
verbood op zware straf doze verminking, maar
desniettegenstaande zag men nog lang daarna
to Napels uithangborden, waarop deze kunstbewerking openlijk was aangekondigd.
In d. geneeskunde wordt d. castratie in zeldzame gevallen (bij ontaarding der testikels) uitgeoefend. 't Behoeft wel goon vermelding, dat
men slechts bij hooge noodzakelijkheid overgaat tot een operatie, die zoo grooten physischen en psychischen invloed heeft.
Castren (MA.TTHIAS ALEXANDER) was een
uitstekend kenner en onderzoeker der Finlandsche volken en talon. Door zijn reizen in
Lapland en Karelia bekend geworden, ondernlm hij d. eervolle taak, hem door d. Petersburgsche academie opgelegd, deel to namen
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a. d. grooten onderzoekingstocht door geheel
Siberia en keerde hij rijk a. wetenschappelijke
schatten terug. Met d. openbaarmaking hiervan hield hij zich ijverig bezig, toen hij, pas
benoemd tot prof. voor d. Finlandsche taal en
letterk. te Helsingfors, door d. dood overvallen werd (1852). Hij schreef: „Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838—'44" (Duitsche uitg.,
Leipz., 1853); „Reisen im Norden" (Duitsche
uitg., Leipz., 1853) en vele werken over Finlandsche taal en letterk.
Castres is een arrondissements-hoofdst.
in 't Fransche depart. Tarn en ligt a. d. Agout
en d. zuiderspoorw. d. Stad telt 22 000 inw. en
heeft talrijke papier-, laken-, ijzerwaren-, zijde-,
wol- en katoenfabrieken. Zij was oorspronkelijk een Rom. legerplaats (castra).
Castricum, Zie Kastrikum.
Castro (INEs DE). Deze door haar tragisch
lot vermaarde vorstin was d. dochter v. Pedro
Fernandez d. Castro, een edelrnan uit d. koningen v. Castile ontsproten. Als hofdame bij d.
gemalin v. d. Infant Dom Pedro, zoon v.
Alphonsus IV, koning v. Portugal, bekoorde
haar schoonheid dien prins dermate, dat hij
haar na d. dood zijner echtgenoote in 1345 in
't geheim huwde. In 't klooster v. s. Clara te
Coimbra genoten beiden 't geluk der onderlingo liefde, totdat Diego Lopez Pacheco,
Pedro Coelho en Alvazo Gonzalvez d. koning
kennis gaven v. 't geheim en hem wisten te
beduiden, dat deze echtverbintenis nadeelig
zou kunnen worden voor d. belangen v. d.
zoon des kroonprinsen uit diens eerste huwelijk. Dom Pedro, door zijn vader ondervraagd,
durfde d. waarheid niet bekennen, doch, teen
hij standvastig weigerde te gehoorzamen a.
diens bevel een andere te huwen, besloot
men in 's konings raad d. ongelukkige Ines
om 't leven te brengen. Toen d. prins ter
jacht was, ijlde Alphonsus naar Coimbra,
maar, teen d. gade v. zijn zoon zich met haar
kinderen voor zijn voeten wierp, ontzonk hem
d. moed om d. daad ten uitvoer te doen brengen. Niet zoodra echter was d. eerste indruk
voorbij, of zijn raadslieden haalden hem over
d. moord te plegen en weldra werd d. schoone
Ines gedood. Pedro, in woede ontstoken, werd
slechts met moeite, door tusschenkomst v.
zijn moeder en d. aartsbisschop v. Braga, met
zijn vader verzoend. Twee jaren later stierf
deze en, ofschoon Pedro op zijn aandrang beloofd had zich niet op d. moordenaars zijner
gade te zullen wreken, waren dezen n. Castilie
gevlucht, waar destijds een koning regeerde,
voor wiens wreedheid onderscheidene aanzienlijken n. Portugal waren geweken, tegen
wie hij d. moordenaars wilde uitwisselen.
Pacheco had nog d. tijd gevonden, zich daaraan door d. vlucht te onttrekken, maar d.
beide anderen vielen koning Pedro in handen
en ondergingen een vreeselijke doodstraf.
Twee jaren later verklaarde d. koning in
tegenwoordigheid zijner rijksgrooten met een
plechtigen eed, dat Ines zijn wettige gemalin
was geweest, en d. pauselijke vergunning tot
zijn huwelijk werd openlijk voorgelezen,
waarna 't lijk der vermoorde uit d. grafk elder werd gelegd op een prachtigen troon en
't hoofd gedekt met d. koninklijke kroon, terwijl al d. edellieden v. 't rijk d. zoom v. haar
kleed kusten en haar geknield hulde bewezen.
't Stoffelijk overschot der ongelukkige werd
daarop door d. Koning, d. bisschoppen, ridders
en aanzienlijken in statigen optocht n. Alcobara gevoerd, waar haar gemaal een prachtig gedenkteeken voor haar liet oprichten.
d. Geschiedenis dezer rampzalige vorstin
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heeft voor d. poezie een rijke bron geopend.
Camoens heeft haar in zijn „Lusiados" een
heerlijke episode gewijd en d. begaafde Miss
Braij heeft haar tot onderwerp gekozen v. een
voortreffelijkon roman, die ook in 't Naderlandsch vertaald is (Gron. 1836, 2 dln). Vooral
heeft d. tragedie er gebruik v. gemaakt : 't
treurspel v. Faith is daaraan ontleend.
een Portugeesch veldheer,
Castro (JoAo
geb. 1500 to Lissabon, vergezelde Karel V n.
Tunis, werd 1545 stadhouder v. India en stierf
1548 to Ormus. Zijn Oost-Indische brieven a. d.
koning v. Portugal worden in d. bibliotheek
to Lissabon bewaard.
Castro (NICOLAAS DE), werd geb. 1503 to
Leuven, waar hij overste ward v. 't college
v. Buslidius. Later werd hij door koning Philips
benoemd tot geloofsrechter over Holland, Zeeland on Overijsel. Na d. vorming der nieuwe
bisdommen bekwam D. CASTRO dat v. Middelburg on tevens benoemde hem d. koning tot
abt. 4 Jan. 1563 deed hij zijn plechtige intrede
in d. hoofdstad v. zijn bisdom. Hij bracht
ijverig 't zijne toe om Middelburg a. d. Spaansche zijde to houden on overleed nog voor 't
overgaan dier stad a. d. Prins v. Oranje, in
Mei 1573. Hij werd aldaar in d. Oude kerk
begraven.
Castrovillari
is een stad in d. Ital.
prow. Cosenza on heeft 10 000 inw. Er is veel
handel in wijn, katoen, zijde en zuid vruchten.
Castro 3r Castel (ALEJANDRO), geb. 1812,
was onder d. regeering v. koningin Isabella
minister v. Binnenlandsche zaken en onder
koning Alphonsus minister v. Staat. Hij overl.
1881. Hij kwam met kracht op voor d. Grondwettige vrijheden in Spanje.
Castrum doloris (rouwkamer, Fr. chapelle ardente), noemt men d. kamer of kapel,
waar 't lijk v. vorstelijke of andere hooggeplaatste personen wordt tentoongesteld. Om
d. katafalk, waarop 't lijk rust, staan hooge
kandelaars on houden kamerheeren d. wacht.
Casuarina Rumph. is een plantengesl.
uit d. fam. der Casuarineen. 't Bestaat uit
boomen of struiken met bladerlooze takken.
Men kent omstr. 20 soorten v. dit geslacht,
waarvan d. meeste in Australia inheemsch
zijn. 't Hout ervan bezit een buitengewone
hardheid en duurzaamheid. Van eenige soorten komt 't onder d. naam ijzerhout in d. handel. d. Inboorlingen vervaardigen daaruit hun
strijdkolven en andere wapenen.
Casuaris. d. Casuarissen vormen een geslacht v. vogels, behoorende tot d. familie der
struisvogels (zie aldaar). Zij onderscheiden zich
door d. plaats der neusgaten in 't midden v.
d. bek en doordien d. vleugels slechts vijf
slagvederen, zonder baarden, bezitten. Tot dit
geslacht behooren twee soorten. d. Eene, d.
Oost-Indische Casuaris (Casuarius galeatus
Vieill.), wordt bijna 2 M. hoog on heeft op d.
kop een knobbel, die met een hoornachtig bekleedsel overtrokken is, terwijl kop en hals
gedeeltelijk naakt en met wratachtige knobbels bedekt zijn. d. Pooten zijn lang, kaal,
met drie teenen; er is geen staart ; op d. borst
ontspringen meestal twee vederen uit een
kiel. d. Vederen zijn zwart. Deze vogel behoort op vele eilanden v. d. Indischen archipel
to huis on wordt op Ceram, Dsjilolo en NieuwGuinea in vrij grooten getale aangetroffen.
Hij is door Nederlanders 't eerst naar Europa
overgebracht en tegenwoordig geen zeldzaamheid in diergaarden. d. Casuaris leeft eenzaam
en voedt zich met vruchten, insecten en eieren.
Granen kan hij niet eten, doch hij gewent zich
in d. gevangen staat aan brood. 't Ei is groen
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en wordt evenals dat v. d. struisvogel aan
d. hitte v. 't klimaat ter uitbroeding overgelaten. d. Andere soort is die v. Nieuw-Holland
(Casuarius Novae Hollandiae), welke nog grooter wordt dan d. vorige, geen kam op d. kop
en een bevederden hals heeft. d. Vederen zijn
borstelachtig, bruin en grijs gemengd en bestaan meestal uit twee pluimen in een kiel;
d. keel is bijna naakt en purperrood gekleurd.
Deze soort is vrij gemeen op Nieuw-Holland
bij d. Botany-Bay en Port-Jackson; zij loopt
sneller dan een jachthond en voedt zich met
zaden, bloemen en kruiden, waarschijnlijk ook
met insecten. Het vleesch wordt gegeten.
CasuIstiek heette dat gedeelte der scholastieke godgeleerdheid en toegepaste zedenkunde, dat d. grondstellingen bevatte, volgens
welke in twijfelachtige gevallen bij een onderlingen strijd v. verschillende plichten d. gedragslijn moest worden afgebakend tot bevrediging v. 't geweten. Reeds bij d. Stolcijnen
vindt men er d. sporen van. d. Talmud en d.
scholastiekerij der middeleeuwen behelzen
een zeer groote menigte v. casulstische strijdvragen. Raymond de Pennaforti, Astesanus,
Bartholomeils de s. Concordia, Escobar, San.
chez en Busembaum behooren tot d. vermaardsto Casulsten.
CasUla of Kazuifel (Lat. huisjel is 't
misgewaad, dat d. priester bij 't lezen der
mis draagt. 't Omsluit 't lichaam slechts gedeeltelijk, daar 't aan beide zijden open is.
Aan d. achterzijde draagt 't een kruis en d.
kleur hangt of v. d. kerkelijken feestdag of
v. 't doel, waartoe d. mis gelezen wordt.
Casus, geval, voorval, toeval. In d. rechtsgeleerdheid staat Bolus (moedwil) daar tegenover. In d. spraakkunst bet. casus naamval;
casus belli is reden tot oorlog.
Catachresis. Door dit woord wordt in
d. redek undo 't gebruik aangeduid v. een
oneigenlijke in pleats v. een eigenlijke
drukking, bijv. vliegen voor snel loopen, en
ook een verkeerd gebruik v. woorden, gelijk
in d. uitdrukkingen gouden oorijzers, een stolen
balein e. a. Dergelijke, eigenlijk onjuiste uitdrukkingen vindt men in d. meeste talon
en worden in 't dagelijksch leven meermaal
gebezigd.
Catacomben zijn onderaardsche begraafplaatsen. Men vindt er in Egypte on in Griekenland, maar verreweg d. voornaamste zijn
die to Rome. Doze bestaan uit tallooze gangen, die elkander kruisen en gezamenlijk 75
tot 100 geogr. mijlen lang zijn. Oorspronkelijk
steengroeven, dienden zij d. eersten Christenen
tot begraafplaatsen on tevens tot tijdelijke
schuilverblijven. Aan 't einde der 5de eeuw
hield 't gebruik der Christenen hun dooden
daar to begraven geheel op. Van d. Gothen en
later d. Longobarden, die meenden er schatten
to vinden, hadden d. graven veel to lijden,
zoodat paus Paulus I veiligheidshalve besloot
d. lichamen der martelaars n. d. kerken in d.
stad to doen overbrengen. Sedert dien tijd
werden d. catacomben minder bezocht en
langzamerhand vergeten. Eerst met Antonio
Bosio, die zijn geheele leven wijdde a. d.
studio v. alle oude documenten, die licht
konden verspreiden over d. geschiedenis der
catacomben, begon d. belangstelling voor die
oude graven to herleven. Aan hem en latere
onderzoekers hebben wij volledige inlichtingen
omtrent d. catacomben to danken.
In 't begin versierden d. Christenen hun
graven, die zich in nissen in d. loodrechte
wanden bevinden, op dezelfde wijze als d.
Heidenen. 't Eenige onderscheid was 't beeld
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v. d. Goeden Herder, v. Daniel onder d. Leeuwen
of een dergelijk onderwerp. Langzamerhand
kregen d. versieringen een moor Christelijk
karakter. d. Grafschriften, d. w. z. d. vroegste,
zijn zeer eenvoudig, bestaan al. uit d. naam
alleen of met d. bijvoeging Pax tecum, Pax
tibi, Vivas in Deo e. a.; terwijl die uit d. 4e en
5e eeuw minder eenvoud bezitten en d. wijsheid, onschuld, heiligheid of andere eigenschappen v. d. overledene vermelden.
In „La Roma Sotteranea" (1877) vindt men
vele morkwaardige bijzonderheden over d.
catacomben.
Catalani (ANGELICA). Dew beroemde zangeres word in 1779 gob. to Sinigaglia in d.
Kerkelijken Staat. Reeds toen zij als kind haar
opvoeding in 't s. Lucie-klooster to Rome genoot, trok haar welluidende stem d. opmerkzaamheid tot zich en onder d. bescherming v.
een hooggeplaatst geestelijke en zekeren Bosello, haar vaderlijken vriend, kreeg zij een
zorgvuldige muzikale opleiding. Te VenetiO,
Milaan, Florence, Triest, Rome on Napels trad
zij, moest in groote sopraanpartijen, met steeds
klimmende toejuiching op. In 1799 word zij
aangesteld bij d. Italiaansche opera to Lissabon, waarvan zij met Crescentini en Gafforini
't sieraad uitmaakte. Zoo groot was reeds haar
room, dat to Madrid haar eerste concert haar
30 000 gld. opbracht. Van daar begaf zij zich
n. Parijs, waar zij alles in verrukking bracht.
Zoowel daar als to London oogstte zij d. ongeloofelijkste toejuiching in en vloeiden haar
schatten toe. Te Parijs word haar de leiding
der Ital. opera opgedragen, die zij gedurende
d. Honderd Dagen neerlegde, maar na d.
restauratie weer aanvaardde. Zij was gehuwct
met d: gewezen kapitein in Franschen dienst
Jalebreque. Als zangeres bleef zij d. lieveling
V. 't publiek en een refs, die zij door verschillende landen v. Europa ondernam, waarop zij
zich ook in ons vaderland Het hooren, was
een ware zegetocht. Sedert 1830 leefde zij op
een villa bij Florence voor haar kinderen en
voor 't zangonderricht van meisjes. d. Staatkundige gebeurtenissen v. 1849 in Toscane
deden haar d. wijk nemen n. Parijs, waar zij
13 Juni v. dat jaar a. d. cholera stierf.
Mevrouw CATALANI voegde bij lichamelijke
schoonheid een zuivere voordracht, een stem,
v. veel omvang en kracht, buitengewoon helder on welluidend, over welke zij een vaste
heerschappij oefende, door aanhoudende inspanning on ijverige studio verkregen.
Catalaunische velden (d.) (Campi catalaun•ci), 't groote plateau rondom Chalons a.
d. Marne, zijn beroemd door d. nederlaag der
Hunnen onder Attila (451). Toen Attila een
inval in Gallio deed, trok d. Rom. veldheer
Aetius over d. Alpen; doze verbond zich met
Theo doric, koning der West-G-othen, terwijl zich
eenige andere stammen bij hem aansloten, on
behaalde een schitterende overwinning op d.
Hunnen. Na zijn nederlaag trok Attila over
d. Rijn n. Germanie. d. Sage, dat d. schimmen
der verslagenen nog lang daarna streden,
heeft aan Kaulbach d. stof geleverd voor zijn
beroemde frescoschilderij in 't Nieuwe Museum
to Berlijn: „d. Hunnenslag".
Catalogus is een lijst of register v. veer.
werpen, inzonderheid v. boeken. d. Inrichting
v. goede en loruikbare boeken-catalogi is a.
bepaalde regelen gebonden, die d. bibliographie en bibliotheek-wetenschap leeren. Men
onderscheidt alphabetische (naar d. naam v,
d. vervaardiger v. 't aangeduide book) en
systematische (geordend naar d. wetenschappen en haar onderafdeelingen).
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d. Catalogi der groote bibliotheken zijn
eerst dan belangrijk, wanneer d. boekenverzameling ongewoon groot is (zooals d. catalogue der bibliotheek te Parijs, die reeds uit
11 dln bestaat) of wanneer zij bijzonder rijk
is a. typographische zeldzaamheden, prachtwerken, incunabelen, handschriften, of ook
wanneer d. gecatalogiseerde bibliotheek in
een of meer wetenschappen goed bezet is.
Catalonia is een Spaansch vorstendom
in 't Noordoosten v. 't schiereiland. 't Heeft
een oppervlakte v. 587 vk. geogr. mijl, is zeer
bergachtig en wordt door d. Ebro en d. Segre
besproeid. d. Grond levert onderscheidene
metalen, steenkolen en zout. d. Landbouw
bloeit er zeer, maar vooral d. fabrieksnijverheid, met Barcelona tot middelpunt. 't Is inderdaad „'t Lancashire van Spanje". d. Inw.,
tinier aantal 1 800 000 bedraagt, zijn eerlijk,
matig en ondernemend, maar ook baatzuchtig
en hartstochtelijk. Zij zien met zekere verachting op d. overige Spanjaarden, vooral op d.
Castilianen neder, maar hun land is ook d.
wieg v. kunsten en ambachten voor 't geheele
koninkrijk. Catalonia bevat d. 4 prov. Lerida,
Gerona, Barcelona en Tarragona. Barcelona
is d. hoofdstad.
Catalpa Juss. is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der Bignoniaceen. Men kent
•ongeveer 6 soorten, die in China, Japan, NoordAmerika en West-India voorkomen. d. Bekendste is d. catalpa syringaefolia Sims., een
fraaie boom met hartvormige bladeren en
lange klokvormige, witte en inwendig purperrood en geel gevlekte bloemen, die een
hoogte v. 6 tot 16 M. bereikt. Deze boom
wordt ook in Zuidelijk- en Middel-Europa gekweekt en dikwijls Trompettenboom genaamd.
Catamarca of San Fernando de
watamarca is d. naam v. een prov. en
haar hoofdstad in d. Argentijnsche Republiek.
d. Prov. is d. noordwestelijkste v. 't land en
telt op 1683 vk. geogr. naij1 80 000 inw. 't Oosten
en midden zijn bergachtig, 't westen is d.
zuidelijke voortzetting v. 't hoogland v. Atacama. Zout, vee, wijn, granen, koper en katoen
zijn d. voortbrengselen dezer streek.
Catana, was een bloeiende stad op Sicilia,
in d. 8e eeuw voor Chr. door een Grieksche
kolonie gesticht. Men vindt er overblijfselen
v. een amphitheater, een tempel v. Ceres,
badplaatsen en v. een waterleiding. Op d.
plaats v. 't oude Catana ontstond later Catania.
Cataneo (DANESE), ook Catanno, een
beeldhouwer, bouwmeester en dichter, overl.
1573 te Padua. Zijn hoofdwerken zijn 't mausoleum v. Fregoso in een kerk te Verona en
gedenkteeken voor d. doge Loredano te
Venetia.
Catania is d. naam v. een prov. en haar
boofdst. op Sicilia. d. Stad ligt a. d. Ionische
zee en a. d. spoorw. Messina—Syracuse. d.
Vruchtbare en welbebouwde vlakte v. Catania
wordt „d. korenschuur v. Sicilia" genoemd
en heeft a. d. stad d. titel v. ,La Bella Catania" gegeven. Door uitbarstingen v. d. vulkaan
en aardbevingen is d. stad verscheidene malen
bijna geheel verwoest, vooral in 1669 en 1693,
maar uit haar ruinen is zij steeds met vernieuwde schoonheid verrezen en zij is nu d.
fraaiste stad op Sicilia. d. Haven v. Catania
is onveilig. Tot d. voornaamste gebouwen
behooren 't Benedictijner klooster San Niccolo,
in 1866 geseculariseerd, d. cathedraal, door
Roger I gesticht en 't stoffelijk overschot bevattende v. s. Agatha, en d. universiteit.
Catania telt 100 000 inw. en heeft zijde- en
IL
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linnenfabrieken, terwijl er allerlei voorwerpen uit vulkanische gesteenten vervaardigd
worden.
Catanzaro is een prov. met gelijknamige
hoofdst. in Italie. d. Prov. heeft op 109 vk.
geogr. mijlen 440 000 inw. en is berg- en boschachtig; ofschoon slecht besproeid, is zij toch
vruchtbaar. d. Stad Catanzaro heeft 30 000 inw.,
die zich bezig houden met 't vervaardigen v.
zijden stollen en tapijten en handel drijven
in zijde, wijn en olie.
Cataphracti of Coricati zijn d. geharnaste ruiters der oude Syriers, Parthen en
Sarmaten; 't schubbenpantser bedekte bij d.
cataphracti ook 't paard.
Catapult (d.) is een oorlogswerptuig der
Ouden, dat een boogvormige gedaante had en
op een vast onderstel rustte. Groote voorwerpen, echter geen steenen, warden er mee weggeslingerd. Een kleinere soort heette bij d.
Romeinen „schorpioenen".
Cataract bet. waterval (zie dat woord); in
d. oogheelk. is 't d. naam voor staar (zie
dat art.).
Catargi (LAscAR), een Roemeensch staatsman, gab. 1823 in Moldavie, was reeds onder
vorst Michael Stourdza prefect, in 1859 naast
Cusa candidaat voor d. troon, na Cusa's val
tot a. d. troonsbestijging v. vorst Karel lid v.
d. provisioneele regeering. Onder d. nieuwen
vorst vormde hij 't eerste conservatieve ministerie. In 1876 trad hij af. Sedert 1878 is hij
herhaalde malen in d. Senaat gekozen en is
hij d. leider der conservatieve partij.
Catarrhus (catarrhale aandoening) is een
oppervlakkige (erythemateuse) ontsteking v.
een slijmvlies en zijn kliertjes, welker producten op d. uitwendige vlakte v. 't slijmvlies worden uitgestort in d. vorm v. dunne
of dikke slijm. d. Gevoeligheid v. 't aangedane slijmvlies is daarbij gewoonlijk verhoogd, waardoor een gevoel v. jeuking, kitteling, prikkeling (bijv. d. prikkeling om to
hoesten), branding, in enkele gevallen zelfs
v. werkelijke pijn ontstaat. d. Verschijnselen
v. terugwerking (reactieverschijnselen) verschillen naar d. onderscheidene deelen, die
zijn aangedaan (bijv. hoesten, belemmering
bij 't slikken, buikloop, moeilijke urineloozing). Dergelijke oppervlakkige ontstekingen
der slijmvliezen komen op allerhande wijze
op d. versch. slijmvliezen voor. d. Gewone
zoogen. „verkoudheid" bijv. is een catarrhale
aandoening der luchtwegen. Oorspronkelijk
't naar
werd under catarrhus (xa
beneden vloeien) alleen d. catarrhale aandoening der neusholte verstaan, dewijl d. Ouden
meenden, dat daarbij slijm uit d. hersenen
vloeide.
Catasetum Rich. is een plantengesl. uit
d. fam. der Orchideen, dat in Brazilie inheemsch
is en waarvan eenige soorten als sierplanten
gekweekt worden, o. a. Catasetum barbatum
Hort. Berol. en C. Clavernigii Lind&
Catastrophe bet. woordelijk omkeering.
Men duidt er mee aan een beslissende, plotselinge en ongelukkige wending in d. ontwikkeling v. menschelijke lotgevallen. In 't
drama bet. 't ontknooping.
Cate (WOLTER TEN), in 1701 to Hengelo gab.
on in Twente nog als Wolteroom bekend, was
d. grondlegger v. 't fabriekwezen in zijn geboorteplaats door d. invoering v. een damasten katoenweverij. Hij overl. 1796.
Cate (STEVEN BLAUPOT TEN), gab. in 1807 to
Noordbroek, ontving zijn opleiding a. 't seminarium der Doopsgezinden to Amsterdam. In
1830 werd hij leeraar der Doopsgezinde ge33
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meente te Akkrum, in 1839 te Zaandam. In
1851 werd hij gekozen tot lid v. d. Tweede
Kamer der Staten-Generattl. Van 1859—'78 was
hij inspecteur v. 't lager onderwijs in d. prov.
Groningen. Hij schreef o. a.: „Neerlands handel en scheepvaart"; „Armwezen en armverzorging" en „d. Wet op 't lager onderwijs
toegelicht".
Cate (STEVEN HERMA.NIIS TEN), geb. 1831 te
Pieterzijl (Groningen), legde zich op d. boekhandel toe en vestigde zich als boekhandelaar
te Zwolle. Later liet hij dien handel varen en
hield zich alleen met letterkunde bezig. Hij
schreef o. a. „Neerlands roem. Geschiedenis
der Neerlandsche Republiek v. 't jaar 1648-1713
voor 't yolk geschetst".
Cateau-Cambresis, in 't Fransche departement Nord, a. d. Selle en a. d. Noorderspoorweg gelegen, is merkwaardig door d.
vrede v. 1559, die hier door Hendrik II v.
Frankrijk en Filips II v. Spanje gesloten werd,
waar beiden afstand deden v. hun veroveringen. Alleen Calais, dat d. Franschen d. met
Spanje verbonden Engelschen hadden afgenomen, bleef Fransch.
Catechetielc is die methode v. onderricht,
waarbij d. onderwijzer vraagt, d. leerling antwoordt. Vooral bij 't onderricht in d. godsdienst is deze leervorm in gebruik. Voor d.
theorie der catechetiek hebben zich vooral
verdienstelijk gemaakt Valentin Andrea, Spener, Franke en Seidel.
Catechisatie bet. godsdienstonderwijs
door middel v. d. vragenden leervorm. In ons
vaderland verstaat men daaronder 't godsdienstonderricht in d. Herv. kerk, zooals 't
door godsdienstleeraars of catechiseermeesters gegeven wordt.
Catechismus, v. 't Grieksche xav,xnat;,
onderricht door gemeenzaam gesprek, bet.
een populaire, in vragen en antwoorden opgestelde handleiding voor 't onderwijs in eenige
wetenschap. Gelijk echter d. catechesis bepaaldelijk verstaan wordt v. 't onderwijs in
d. Christelijken godsdienst, zoo is d. naam
Catechismus doorgaans gebezigd v. d. dialogische voordracht der kenmerkende opvatting v. geloofswaarheden, waardoor zich 't
eene kerkgenootschap v. 't andere onderscheidt.
Ofschoon d. Christelijke Kerk ten alien tijde
belangstelde in dit onderwijs, schijnt men
eerst in d. 8ste en 9de eeuw behoefte gevoeld
te hebben a. schriftelijke handleidingen bij
dat onderricht; d. catechismus v. d. monnik
Kero en die, welke waarschijnlijk Otfried v.
Weissenburg tot schrijver heeft, zijn uit dien
tijd d. vermaardste. Tijdens d. Kerkhervorming ontstond behoefte a. catechismi bij d.
versch. Kerkgenootschappen, die zich vestigden. Er verschenen dan ook een aantal geschriften en onderwijsboekjes onder d. naam
v. catechism'.
In 1520 verscheen v. Luther ,Eine kurtze
Form der Zehn Gebote; eine kurtze Form
des Glaubens (volgens d. 12 geloofsartikelen),
eine kurtze Form des Vater Unsers". Later,
in 1529, gaf Luther zijn Grooten alsmede zijn
Kleinen Catechismus in 't licht, d. eerste
onder d. titel „Deutsch Catechismus" (Wittenb.).
Deze catechismus is met eenige niet v. Luthers
hand afkomstige bijvoegingen als symbolisch
schrift der Luthersche kerk aangenomen,
evenals d. kleine, die een godsdienstonderricht behelst voor leerlingen, terwijl d. groote
voor leeraars dient. d. Evangelische Broedergemeente, welke d. Augsburgsche Confessie
als d. uitdrukking v. haar geloof aanneemt

en in zoover ook tot 't Luthersche kerkgenootschap behoort, bedient zich meest v. „Der
Hauptinhalt der Lehre J. C." (Barbij, 1778), dat,
evenwel geen karakter v. kerkelijk gezag:
onder hen heeft.
d. Hervormde kerk heeft meer dan een.
Catechismus. d. Nederlandsche bezit d. Heidelbergschen, in 1562 op last v. Frederik III,.
keurvorst v. d. Palts, opgesteld door d. hoogl.
Zacharias Ursinus. Zijn opstel werd in 't Hoogduitsch, te gelijk met een Latijnsche vertaling,.
in Jan. 1563 in 't licht gegeven.
d. Waalsche gemeenten bedienden zich
d. Catechismus v. Geneve. Deze is opgesteld
door Calvijn, die zijn Kleinen catechismus 't
eerst uitgaf in 1536, zijn Grooten in 1541.
De titel is ,,Le Catechisme, c'est a dire, le.
formulaire d'instruire les enfants en la ChristientO". In d. Waalsch-Hervormde kerk is hij ,
stedingbruklv.
In d. R.-Kath. kerk wordt groot gezag toegekend a. d. catechismus v. 't Trentsche Concilie, die onder d. titel „Catechismus romanus,.
ex decreto Concilii Tridentini ad parochos,
Pii VI, Pont. Max. jussu editus" 't eerst te
Rome in 1546 in 't licht verscheen en later vele uitgaven beleefde. Men schrijft 't opstellen v. dozen Catechismus toe a. d. aartsbisschop Leonardo Marino, d. bisschop Egidius,
Foscorati en d. Portugeeschen Dominicaan
Francisco Furciro, 't nazien a. d. Kardinalen
Borromeo, Sirlet en Antoniano. Meer verspreid
echter zijn d. Groote en Kleine Catechismus
v. d. Jezulet Canisius. d. Grieksche kerk heeft
haren grooten catechismus in „'Oe9. Odoo;
(

Quaoyia Eri; xa9- o2.txri; sal i'xitoato2lxis bes277 -

ala; tri;avatatzri;" (Rechtzinnige geloofsbelijdenis der algemeene en apostolische Oostersche kerk). Hij is opgesteld door Petrus
Mogila, aartsbisschop v. Kiew, is door Meletius
Syrigus vermeerderd en verbeterd en in 't
jaar 1643 door vier patriarchen, die v. Constantinopel, Alexandri6, Antiochie en Jerusalem, benevens andere bisschoppen, alsmede
in 1672 door d. Synode v. Jerusalem goedgekeurd. d. Eerste uitgave is, Amst. 1552, bezorgd
door Panagiotta, met een voorrede v. d. Jerusalemschen patriarch Nectarius. Ook deze
Catechismus is in verschillende talen overgezet, hij heet d. Groote Catechismus der Russen
in tegenstelling met een Kleinen, die op last
v. Peter d. Grooten is vervaardigd.
Catechu. d. Naam Catechu wordt a. verschillende samentrekkende extracten gegeven, welke uit Oost-Indi0 en d. nabij gelegen landen worden aangevoerd. Men kent
op dit oogenblik drie soorten v. planten, waarvan 't catechu wordt ingezameld, welke zijn
„Uncaria Gambir Roxb." (Rubiaceen), „Areca
Catechu L." (Palmen) en „Acacia Catechu W."
(Mimose6n), terwijl 't catechu der eerste uit

d. bladen, dat der tweede uit d. zaden, dat
der derde uit 't bout bereid wordt. 't Van
Uncaria Gambir afkomstige catechu, ook wel
meer bepaaldelijk Terra Japonica geheeten,
wordt v. Singapore, waar 't vooral als looimiddel gebruikt wordt, in d. vorm v. tamelijk
groote dobbelsteenen aangevoerd; dat v. Areca
Catechu, is hoogstwaarschijnlijk v. Ceylon afkomstig en komt in d. gedaante v. platte
koeken of ballen, die min of meer met padiekaf bedekt zijn, in d. handel; dat v. Acacia
Catechu, eindelijk wordt v. Bengalen en Pegu
aangevoerd en wel in d. vorm v. langwerpigvierkante koekjes, ballen of groote massa's
v. onbepaald gewicht. Over 't algemeen heeft
't catechu een donkerbruine kleur en veroor-
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zaakt 't een samentrekkend gevoel in d. mond.
d. Maleiers kauwen 't met hun siriebladen.
d. Voornaamste bestanddeelen zijn catechine
en looizuur. In d. geneeskunde wordt 't als
samentrekkend middel tegen diarrhee en andere kwalen gebezigd.
Catechumenen heetten in d. eerste tijden
der Christelijke kerk d. Joden en Heidenen,
die cf. doop nog niet hadden ontvangen en
dus niet gerekend werden in d. schoot der
gemeente te zijn, maar daartoe door onderwijs
werden voorbereid. Zij hadden in d. kerk een
afzonderlijke plaats en mochten bij 't Misoffer niet tegenwoordig zijn. Naderhand gaf
en ook thans nog geeft men d. naam v. Catechumenen a. die jonge lieden, welke door
onderwijs worden voorbereid tot 't afleggen
hunner geloofsbelijdenis en 't bekrachtigen
daarvan door 't gebruik v. 't avondmaal.
Categorieen zijn in d. wijsbegeerte d.
hoofdvormen, waaronder voorwerpen v. kennis systematisch gerangschikt kunnen worden. d. Naam is ontleend a. d. leer v. Aristoteles, in wiens systeem 10 categorieen zijn,
nl.: substantia, quantitas, qualitas, relatio,
actio, passio, ubi, quando, situs, habitas. d.
Categorieen v. Kant worden uit een geheel
ander oogpunt beschouwd. Zij zijn: hoeveelheid, hoedanigheid, betrekking en modaliteit.
Deze wijzen d. elementen v. onze kennis a
priori aan.
Catel (FRANZ), een genre- en landschapschilder, werd geb. 1778 to Berlljn en overl.
1856 te Rome. In 't landschap sloot hij zich
aan bij d. toen in 't leven geroepen classieke
richting en vereenigde hij met een zeer dichterlijke opvatting een grondige studio der natuur,
correcte teekening en gevoel voor kleuren.
Minder gelukkig was hij in zijn historiestukken, waarvan 't best geslaagde is d. „Opstanding v. Christus", dat in d. Louisa-kerk to
Charlottenburg geplaatst is.
Catesbaea L. is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der Rubiaceen. Een der soorten v. dit geslacht is d. Catesbaea spinosa L.,
een heester, die een hoogte bereikt v. ongeveer 2 M. en als sierplant in broeikassen dikwijls

Catesby (MARK), een Engelsch natuurkundige, geb. 1680 to London en aldaar 1749 overl.,
deed vele reizen in N.-Amerika en gaf uit:
,Natural History of Carolina, Florida and the
Bahama Islands" (1743) en „Hortus BritannoAmericanus".
Catgut noemt men in d. heelkunde d. uit
schapendarmen vervaardigde snoeren, die
eenige maanden in een carboloplossing gelegd
en dan bij operatien voor 't afbinden v. bloedvaten gebruikt worden. 't Catgut is daartoe
uitstekend geschikt, omdat 't in 't lichaam
geen ontsteking en ettering (zooals bijv. zijde
en metaal) veroorzaakt, maar langzamerhand
door opzuiging verdwijnt.
Catha edulis is een koffiesurrogaat. d.
Drank, uit d. bladeren dozen plant bereid,
wordt sedert eeuwen in Arabie on Abessynie
als opwekkend middel gebruikt on tevens om
d. honger to stillen. d. Plant behoort tot d.
struikgewassen, heeft olijfkleurige, lancetvormige bladeren, die een scherpen en samentrekkenden smaak hebben, en komt in Azi8
veel voor. Zij groeit ook in Afrika tusschen
15° N.-B. on 30° Z.-B. In d. proeftuin to Algiers zijn eenige exemplaren der plant geacclimateerd. d. Zweedsche kruidkundige FORSICAL maakte in d. 18e eeuw doze plant bekend
en gaf haar d. wetenschappelijken naam. Er
wordt een uitgebreide handel in gedreven:
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in Arabi wordt zij zorgvuldig gekweekt. Bij
d. oogst verzamelt men d. takken, zonder die
v. d. bladeren to ontdoen. Zij worden gedroogd
en in pakken v. 40 tot 50 takken door d. karavanen vervoerd tot a. d. Roods zee. In Aden
heeft d. omzet in dit product zich sedert d.
laatste twintig jaar vertienvoudigd, niettegenstaande d. Engelsche regeering er een vrij
hoog recht van heft. d. Catha wordt evenals
thee toebereid en smaakt niet onaangenaam;
ook worden d. bladeren gokauwd. d. Koeriers
maken er veelvuldig gebruik van en zijn daardoor in staat, dagen achtereen groote afstanden of to leggen.
Catharen. Met dezen naam, v. 't Grieksche
woord za9-aQ6;, zuiver, ontleend, waaruit bij
verbastering 't woord „ketter" is ge vormd,
noemden zich d. aanhangers v. een secte in
d. Westersche kerk. Zij zijn bekend onder d.
namen v. Paulicianen, ook bij verbastering
Publicanen of Popelitanen; Boelgaren, omdat
zij volgens sommigen uit Boelgarije afkomstig -waren; ook Patarenen en Piphles. Door
d. Grieken vervolgd, begaven zij zich n. Italie
en verbreidden zich v. daar over d. meeste
landen v. Europa. Hun leerstellingen, die d.
R.-Kath. kerk bestreed, schijnen veel overeenkomst gehad te hebben met die der Gnostieken on komen nagenoeg hierop neder, dat zij
d. schepper der wereld een ander wezen
achtten dan 't Opperwezen, dat zij d. oorzaak
v. alle kwaad in d. stoffelijke wereld zochten,
dat zij a. Christus slechts een schijnlichaam
en bij gevolg geen eigenlijke geboorte of dood
toeschreven en dat Doop en Avondmaal nutteloos waren. Zij bevalen onthouding v. alle
dierlijk voedsel, wijn en 't huwelijk, wat naar
hun mooning d. mensch tot moor volmaaktheid bracht. Naar d. mate v. geloofsijver onderscheidde men perfecti (volmaakten) en credentes (geloovigen). Zij eerbiedigden v. d.
Heilige Schrift voornamelijk d. vier Evangeli8n en spraken met geringschatting v. 't 0. T.
In hun kerkinrichting hadden zij veel overeenkomst met d. Westersche kerk (bisschoppen, diakenen). Men wil ook, dat zij hun
pans hadden. Tot hen behoorden Peter von
Bruijs, Eudo, Tanchelinus, Arnold v. Brescia
e. a. In d. 13e eeuw ging daze sects to niet.
Catharina, v. Alexandria (s.) was een
geleerde jonkvrouw v. koninklijke bloede.
Volgens d. legende der heiligen stierf zij in
307 d. marteldood. Haar gedenkdag is 25 Nov.
Catharina v. Siena, (5.), geb. 1347 to
Siena uit arms ouders, was v. haar jeugd of
tot vroomheid en verachting der wereldsche
dingen geneigd. Door haar nederigheid en
zelfverloochening jegens armen en zieken
(o. a. tijdens d. pest v. 1374) werd haar naam
als die v. een heilige genoemd. 't Gelukte
haar 1377, paus Gregorius XI to bewegen v.
Avignon n. Rome terug to keeren. Paus Urbanus VI riep haar in 1378 n. Rome, waar zij
in 1380 stierf. 't Feest v. haar nagedachtenis
werd bepaald op 30 April. Haar leven beschreef K. Hasa (1864) en Malan (1874).
Catharina, I Alexiewna, geb. in 1684
to Jakobstadt in Koerland, was v. geringe afkomst, huwde met een Zweedschen dragonder
on werd in 1702 gevangene v. generaal Scheremetjew. Later werd zij d. minnares v. generaal Menschikoff, daarna die v. Peter d.
Groote, die in 't geheim met haar huwde.
In 1711 redde zij door haar beleid en opoffering v. haar kostbaarheden 't Russische leger
uit zijn gevaarlijken toestand in Moldavia,
waarna Peter haar in 't zelfde jaar openlijk
als gemalin erkende en in 1724 als keizerin
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kronen liet. Na d. dood v. Peter in 1725 beklom
zij d. troon, maar zij stierf reeds 17 Mei 1727.
Catharina II Alexiewna,, (1762—'96),
geb. 1729 te Stettin, was d. dochter v. vorst
Christian August von Anhalt—Zerbst en sedert
1745 d. gemalin v. Peter III v. Rusland. Zij
leefde echter met haar gemaal in een gespannen verhouding, nog eer hij, 1762, d. troon
besteeg. In 't zelfde jaar, dat Peter vermoord
werd, riep men haar tot keizerin uit. Vol
heerschzucht zette Catharina, eenmaal in 't
bezit der macht, 't werk v. Peter d. Groote
voort. Zij verbeterde 't binnenlandsch bestuur,
schiep een nieuwe indeeling v. 't rijk in
gouvernementen, bezielde landbouw, handel
(Odessa gesticht 1794) en nijverheid met nieuw
leven en richtte tal v. scholen op. Toch is
't waar, dat vele dezer maatregelen meer op
uiterlijken schijn berekend waren. Onder d.
gunstelingen v. CATHARINA is d. voornaamste
POTEMKIN. die 'anger dan 15 jaar met bijna
onbeperkte macht d. „Ster v. 't Noorden" ter
zijde stond. Naar buiten zocht Catharina niet
alleen haar rijk ten koste v. Polen en Turkije
te vergrooten, maar 't ook een duurzame
positie als groote mogendheid te verzekeren.
Zij stierf 1796 te Petersburg en liet d. heerschappij na a. haar zoon Paul I.
Catharina v. Arragon, d. eerste gemalin v. Hendrik VIII, geb. 1483, was d.
dochter v. Ferdinand d. Katholieken en trad
1501 in 't huwelijk met Arthur, d. oudsten
zoon v, Hendrik VII v. Engeland. Toen deze
reeds in 1502 stierf, huwde zij 1509 met haar
zwager, koning Hendrik VIII, die zich echter
in 1531 willekeurig v. haar scheiden liet. Van
d. 5 kinderen uit dezen echt bleef slechts d.
latere koningin Maria (d. Bloedige) in 't leven.
Catharina stierf als ijverige Katholieke in
1536 te Kimbolton.
Catharina Howard was d. 5e echtgenoote v. Hendrik VIII, die, door haar schoonheid aangetrokken, haar in 1540 huwde. Haar
ijver voor d. Katholieke kerk maakte haar
vele vijanden, wien 't gelukte haar door haar
v. ontucht te beschuldigen ter dood te doen
brengen (1542).
Catharina Parr. In 1543 sloot Hendrik
VIII met deze zijn 6de echtverbintenis. Na
zijn dood trad zij in 't huwelijk met admiraal
Thomas Seymour. In tegenstelling met haar
voorgangster, Catharina Howard, was zij met
vuur d. Prot. leer toegedaan. Zij oven. 1549.
Catharina de Medicis,
koningin v.
Frankrijk, moeder v. d. drie laatste koningen
uit 't Huis Valois, geb. 1519 te Florence, was
d. dochter v. Lorenzo de Medicis. Zij huwde
met Hendrik II, d. tweeden zoon, maar weldra d. kroonerfgenaam v. Frans I v. Frankrijk. Zij was even heerschzuchtig en misdadig
als geestig en beschaafd. Haar staatkundige
invloed was nog onder d. regeering v. haar
oudsten zoon Frans II onbeduidend. Eerst na
diens dood (1560) gelukte 't haar op d. voorgrond te treden en voor haar onmondigen
tweeden zoon Karel IX te regeeren. Zij was
d. bewerkster v. d. moord der Hugenoten in
d. Bartholomeusnacht. Toen Karel 1574 stierf,
nam zij voor korten tijd 't regentschap waar
voor haar derden zoon, Hendrik III, wien zij
d. Poolsche kroon verschaft had. Zij stierf
1589 to Blois. Haar staatkunde bestond in 't
beurtelings verzwakken der beide groote
staatspartijen, d. Guises en d. Bourbons.
Catharina van Cleef was een dochter
v. Adolf, hertog v. Cleef. Zij huwde met Aernout, hertog v. Gelder. Van haar echtgenoot
gescheiden, oven. zij 1476 to Lobith.
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Catharinus (AMBRosIus), geb. 1487 to
Siena en 1553 te Napels oven., verwierf zich
d. naam een uitstekend godgeleerde te zijn
door zijn redevoeringen en geschriften over
leerstellige punten v. d. godsdienst. Hij schreef
o. a. „Apologia pro veritate Catholicae fidei
adversus impia ac valde pestifera Lutheri
dogmata".
(WILLIAM SHAW.
Cathcart
graaf v.),
Britsch generaal en diplomaat, geb. 1755 in
Schotland, diende eerst in d. Amerikaanschen
oorlog, werd 1801 luitenant-generaal en had
met admiraal Gambier bevel over d. vloot,
die Kopenhagen bombardeerde en d. Deensche vloot vernielde. In 1812 werd hij gezant
voor Engeland a. 't Hof te Petersburg en
maakte als zoodanig d. veldtochten v.1813—'14
mee. Hij werd 1814 in d. gravenstand verheven en overl. 1843 te Cartside bij Glasgow.
Cathcart (GEORGE), geb. 1794, had 1852 't
opperbevel in d. veldtocht tegen d. Kaffers,
die hij tot rust bracht, en nam als luitenantgeneraal deel a. d. Krimoorlog, waarin hij
5 Nov. 1854 bij Inkerman sneuvelde.
Cathelineau, opperhoofd der Vendeers in
1793, werd geb. 1759 te Pin-en-Mauge, een
dorp in 't depart. Maine et Loire. Hij was een
arme linnenkoopman, toen d. omwenteling
uitbrak. Toen ten gevolge der door d. Nationale Conventie bevolen lichting d. koningsgezinden en republikeinen met elkander 1793
bij s. Floreat waren slaags geraakt, dreef
Cathelineau met d. lieden, die zich onder zijn
bevelen gesteld hadden, d. troepen uit 't vlek
Jallais en 't veel sterker garnizoen uit Chollet.
Nadat hij alzoo 't sein tot een algemeenen
opstand gegeven had, klommen 't aantal en
d. moed dezer gewapenden; maar Cathelineau,
zich bewust, dat 't hem a. geschiktheid mangelde, stelde zich onder d. bevelen v. Bonchamp en Elbee. Doch 13 Juni 1793 werd
Cathelineau tot opperbevelhebber gekozen,
omdat men partij wilde trekken v. zijn invloed,
zijn moed, zijn welsprekendheid en zijn schaars
ge6venaarde schranderheid in 't vinden v.
hulpmiddelen. Hij besloot weldra tot een beslissenden aanval op Nantes, dat hij aantastte
a. 't hoofd v 80 000 man, waarbij zich 30 000
onder Charette uit Neder-Poitou voegden. Zij
werden echter na hardnekkigen strijd afgeslagen on Cathelineau werd door een kogel in d.
arm gewond, waaraan hij 10 Juli 1793 te Floreat
oven. Zijn geslacht word 1814 door Lodewijk
XVIII tot d. adelstand verheven en met jaargolden begiftigd.
Catheters noemt men in d. geneeskunde
dunne buizen, welke men om versch. redenen
in d. natuurlijke kanalen v. 't lichaam brengt.
In engeren zin zijn 't d. werktuigen, die dienen om bij ophooping v. urine in d. blaas en
belemmerde urinelozing d. blaas to ledigen.
Zij onderscheiden zich v. d. bougies (zie Hoagies) alleen daardoor, dat in d. catheter een
kanaal is, dat met een opening a. d. punt in
gemeenschap is, waardoor 't vocht, waarin d.
punt is gedompeld, kan afvloeien, terwijl
d. bougies massief zijn. Catheters zijn buizen;
bougies zijn cilinders. d. Catheters worden
vervaardigd v. zilver, nieuw-zilver, kaoetsjoek
of getah-pertsja.
Catilina (LUCIUS SERGIUS), door d. welsprekende redevoeringen v. Cicero en 't moosterlijk tafereel v. Sallustius bekend, word
omstr. 108 v. Chr. uit een aanzienlijk, maar
onvermogend geslacht to Rome geb. Zijn
sterk lichaam wederstond d. uitspattingen,
waaraan hij zich in zijn jongelingsjaren schuldig maakte, en zijn geest, koen en onversaagd,
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deinsde voor geen misdaad terug, waar 't d.
bevrediging gold v. zijn eerzucht en gouddorst. Men hield hem verdacht, niet onschuldig te zijn a. d. dood zijns broeders, zijner
eerste echtgenoote en v. een zoon, die een
tweede verbintenis in d. weg stond; doch v.
d. beschuldiging v. ongeoorloofde verstandhouding met een Vestaalsche maagd werd hij
vrijgesproken. In 68 v. Chr. werd hij praetor.
Zijn verheffing tot consul werd twee jaar
later verhinderd door d. berichten der gezanten uit d. prov. Afrika, die over zijn
geldafpersingen daar klaagden. Van toen af
besloot hij, ten einde zijn heerschzucht to bevredigen en tevens d. diep vervallen staat
zijner geldmiddelen to herstellen, een samenzwering to vormen. Hij smeedde 't ontwerp,
met zijn aanhangers d. Consuls en d. voorn.
raadsleden to vermoorden, Rome in brand to
steken, d. slaven to bevrijden, 't yolk met 't
vermogen der omgebrachten to verrijken en
zich zelf tot beheerscher op to werpen. Reeds
was dit plan der uitvoering nabij, toen Cicero,
door d. bijzit v. zekeren Curius, een der samenzweerders, 't ontwerp ontdekte. Zeif consul
zijnde, nam hij terstond d. krachtigste maatregelen en ontmaskerde d. booswicht, die met
d. grootste onbeschaamdheid in d. Senaat zat,
in een welsprekende redevoering. Catilina besloot nu tot een openbaren oorlog, begaf zich
n. Etruria, bracht een leger op d. been on list
een der verbondenen, d. praetor Lentulus, to
Rome achter, ten einde bij gunstiger gelegenheid d. aanslag ten uitvoer to leggen. Daze
word echter met zijn aanhangers gevat en
met hen terechtgesteld, eer zijn partij iets
ter zijner bevrijding doen kon. Antonius trok
a. 't hoofd v. een leger n. Etrurie; een andere
krijgsmacht snood Catilina d. wijk n. OpperItali6 on Gallie af en noodzaakte hem tot
een slag. d. Opstandelingen streden met d.
woede der wanhoop en sneuvelden bijna
alien; ook Catilina, die zich wanhopig in d.
dichtste gelederen stortte, vond er d. dood,
63 v. Chr.
Catinat (NICOLAS DE), maarschalk v. Frankrijk, geb. 1637 to Parijs, nam met groote dapperheid 1667—'75 a. d. veldtochten in d. Nederlanden deel, werd 1685 met 't opperbevel der
troepen belast, die tegen d. Waldenzen in
Savoye afgezonden worden on veroverde 1688
als luitenant-generaal met Vauban d. stad
Philippeville. In 1690 overwon hij d. hertog v.
Savoye en Piemont on kreeg als belooning
daarvoor d. maarschalksstaf en 't opperbevel
v. 't leger in Vlaanderen, waar hij d. vesting
Ath veroverde. Van dien tijd af echter keerde
d. fortuin hem d. rug; hij werd 1701 door
prins Eugenius bij Carpi geslagen en verloor
tengevolge daarvan 't commando. Daar hij
ook in latere veldtochten geen succes had,
nam hij zijn ontslag. Hij overt. 1712 op zijn
kasteel s. Gratien bij s. Denis.
Catlin (GEORGE), een Amerikaansch schilder en schrijver, geb. 1796 to Wilkesbarre,
overl. 1872 te Jersey City, bereisde vooral 't
gebied der Indianen. Zijn hoofdwerk is „Illustrations of the Manners. Customs and Condition of the North American Indians" (1876).
Cato (MARCUS PORCIUS), naar zijn ambt
Censorius bijgenaamd, ook d. wijze en later,
om hem v. zijn achterkleinzoon to onderscheiden, d. oudere, werd 234 v. Chr. to Tusculum
geb. Hij bracht zijn jongelingsjaren bij afwisseling door in d. krijgsdienst en of een landgoed, dat zijn vader hem had nagelaten en
waar hij d. eenvoudige en strenge zeden zijner
voorvaderen leerde lief hebben. Zijn hoedanig-
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heden vestigden op hem d. opmerkzaamheid
v. Lucius Valerius Flaccus, die hem uitnoodigde n. Rome to gaan. Al spoedig deed hij
zich daar door zijn welsprekendheid kennen
en betrad d. staatkundige loopbaan, toen hij,
tot quaestor gekozen, Publ. Corn. Scipio in
die betrekking n. Sicilia volgde. Hij klom
vervolgens op tot aedilis, praetor en consul.
In laatstgenoemde betrekking vertrok hij n.
Spanje, waar 't hem gelukte daze provincie,
die na 't aftreden v. d. ouden Scipio opgestaan
was, onder 't gezag v. Rome terug to brengen, waarvoor hem d. Senaat d. eer v. eon
Triumf waardig keurde. Toen hij als krijgstribuun d. Consul Manius Acilius Glabrio n.Griekenland tegen Antiochus vergezelde, trok hij
met stouten marsch over d. steilen Callidromus
en drong daardoor Antiochus n. Azle to wijken.
Eindigden met dit heldenfeit zijn krijgsbedrijven, hij trad to Rome opnieuw als pleitbezorger on redenaar op. Meer nog dan door
zijn bekwaamheid als zoodanig, maakte hij
naam door d. voorvaderlijke gestrengheid in
zeden en levenswijze met woord en daad to
bevorderen en door zijn verzet tegen d. in
zijn tijd steeds veldwinnende weelde. Zijn
censorsambt gaf hem daartoe d. onmiddellijke
aanleiding, maar misschien werd hij evenzeer
gedreven door afkeer v. d. meeste laden der
aanzienlijke geslachten als door ijver voor
eenvoudigheid. Als lid v. d. senaat werd hij,
157 jaren v. Chr., n. Carthago gezonden als
scheidsrechter in een geschil tuss. die republiek on d. Numidischen koning Masinissa.
Daar deed hij, ten gevolge v. ware of vermeende beleediging, dien onverzoenlijken haat
tegen Carthago op, die hem v. toen af elks
rede, waarover ook, in d. Senaat deed besluiten met d. woorden Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam (overigens moot n. mijn
oordeel Carthago worden verwoest). Zijn
afkeer v. alle verfijning des levens dreef hij
zoo ver, dat hij al zijn invloed aanwendde om
drie Grieksche wijsgeeren, die uit Athene n.
Rome als gezanten waren gezonden en wier
invloed op d. Romeinsche jeugd hij duchtte,
ijlings d. stad to doen verlaten (zie Carneades).
Zijn geheele leven trouwens was een strijd
der voorvaderlijke eenvoudigheid tegen d.
doorbrekende beschaving des levens; en, zoo
hij a. d. eene zijde zijn gestrenge eischen overdreef, is 't a. d. anderen kant onbetwistbaar,
dat hij met rusteloozen ijver en met alle
krachten heeft getracht tegen to houden,
'tgeen in d. gevolgen op d. ondergang der
republiek is to staan gekomen: verslapping
door rijkdom en overvloed, die d. veerkracht
der volkeren verlamt en ze lichtelijk ten prooi
maakt v. eerzuchtige overheerschers. CATO
stierf 149 v. Chr. Hij schreef onderscheidene
werken, waarvan alleen een geschrift, „De re
rustica" (over d. landbouw, uitgeg. door Keil,
Leipz. 1882), on fragmenten uit zijn redevoeringen tot ons gekomen zijn. Van d. fragmenten v. zijn geschiedk. werk „Origines"
heeft Jordan een uitgave bezorgd (Leipz., 1860).
Cato (MARCUS PORCIUS), d. jonge, heat v.
UTICA, naar d. plaats, waar hij stied. Vroeg
ouderloos, werd hij door zijn oom opgevoed
on onderscheidde hij zich door ernst en onverschrokkenheid. Op 23-jarigen leeftijd trad hij
in d. krijgsdienst, maar hij vond in daze loopbaan geen behagen. Hij legde zich liever under
Athenodorus toe op d. Stoische wijsbegeerte
en begaf zich vervolgens n. Rome, waar hij
't hem opgedragen quaestorsambt met een
toen zeldzame kennis en goede trouw waarnam. 't Streven v. Pompejus en Caesar n. d_
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oppermacht bood hem gelegenheid, zich met
kracht voor 't behoud v. d. republikeinschen
regeeringsvorm in d. bres te stellen, waarbij
hem d. rechtschapenheid v. zijn karakter
niet minder dan zijn welsprekendheid te
stade kwam. Men mag misschien v. hem zeggen, dat hij in dien tijd v. eerzuchtige ontwerpen en gistende partijschappen d. eenige
was, die door waarachtige en onbaatzuchtige
vaderlandsliefde gedreven werd. Zijn eerste
tegenstand tegen Pompejus was niet ongelukkig en hij slaagde er in, diens poging te
beletten na 't verijdelen der samenzwering
v. Catilina a. 't hoofd der zaken te worden
geplaatst. Maar tegen Caesars invloed en
geluk was CATO niet opgewassen en zijn vergeefsche pogingen verhaastten 't ontstaan v.
't Driemanschap, terwijl 't a. zijn tegenstanders gelukte, hem uit Rome te verwijderen,
door hem d. eervollen last op te dragen, 't
eiland Cyprus tot een Romeinsche prov. te
maken. Na zijn terugkomst wist hij 't voornemen v. Pompejus dictator te worden te
doen mislukken, maar, toen later d. onlusten
in d. strijd tegen d. aanhangers v. Clodius en
v. Milo alles dreigden te verwoesten, zag hij
zich genoodzaakt Pompejus tot redding v. d.
staat in te roepen. Nadat Caesar dozen in d.
slag bij Pharsalus overwonnen had, verschanste
CATO zich met een bezetting in d. Afrikaansche stad Utica, vast voornemens, er zich tot
't uiterste te verdedigen. Toen echter zijn
ruiterij hem verliet en hij zich tot geen prijs
a. d. genade v. Caesar wilde overgeven, benam
hij zich, in 49-jarigen ouderdom, 't leven, ten
einde niet te overleven 'tgeen hij als d. val
v. d. republiek beschouwde. Zijn kinderen
hadden zijn republikeinsche gevoelens georfd,
zijn zoon Marcus sneuvelde in d. slag bij
Philippi en zijn dochter Porcia, echtgenoote,
eerst v. d. consul Marcus Bibulus, later v.
Marcus Brutus, benam zich 't leven, toen zij
vernam, dat d. zoo even genoemde slag verloren was.
Catoptrica is dat gedeelte der optica,
waarin d. leer der terugkaatsing v. 't licht
behandeld wordt. Zie Spiegels en Tewugkaatsing.
Cats (JAKoB). Deze rechtsgeleerde en yolksdichter werd 10 Nov. 1577 uit een deftig geslacht te Brouwershaven geb. Hoogst waarschijnlijk waren zijn ouders Adriaan Cornelisz.
Cats en Leentjen, dochter v. Jacob Jan Breijder. Daar hij zijn moeder vroeg verloren had.
werd hij opgevoed door een oom, die hem op
d. Latijnsche school te Zierikzee deed, vanwaar hij zich naar d. hoogeschool te L eiden
begaf. Naar d. gewoonte v. dien tijd bezocht
hij ook een buitenlandsche academie en werd
hij te Orleans tot doctor in d. rechten bevorderd. Na Parijs bezocht en eenigen tijd te
's-Gravenhage d. rechtsgeleerde praktijk uitgeoefend te hebben, vestigde hij zich in zijn
geboortestad als advocaat, waar hij zich al
spoedig een grooten naam verwierf, vooral
ten gevolge v. d. schitterenden uitslag zijner
pleitredenen ten behoeve eener vrouw, v. tooverij beschuldigd, en een jongeling, die een
onvrijwilligen manslag had begaan. Door een
hardnekkige derdendaagsche koorts verzwakt,
deed hij op raad zijner geneesheeren een reis
n. Engeland, waar hij op d. hoogescholen te
Oxford en Cambridge zijn kennis vermeerderde.
In 't vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich
op raad van zijn vriend A. Schutte, pensionaris v. Middelburg, in die stad en trad hij er in 't
huwelijk met Elisabeth v. Valkenburg. Met
aar leefde hij hoogst gelukkig, zoo te Middelburg als op zijn landgoed bij Grijpskerke,
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zijn beroepsbezigheden afwisselende met landbouw en dichtkunst. Op 44-jarigen leeftijd
werden hem gelijktijdig 't hoogleeraarsambt
in d. rechtsgeleerdheid te Leiden en 't pensionarisschap v. Middelburg aangeboden. Hij
nam 't laatste aan, dock verwisselde 't kort
daarna met een gelijke betrekking te Dordrecht. Hij werd als afgezant der Republiek
n.Engeland afgevaardigd, waar d. koning hem
met d. ridderorde v. s. Joris vereerde. Zeven
jaren later, in 1634, werd hij met algemeene
stemmen verkozen tot Raadpensionaris v.
Holland in plaats v. Adriaan Pauw. In deze
betrekking opende en sloot hij, na in 1648
mede tot grootzegelbewaarder en stadhouder
der leenen in Holland te zijn verkozen, d.
Groote Vergadering v. 1651. Bij 't klimmen
zijner jaren begeerde hij meernialen nil rust,
die hij eindelijk door zijn ontslag als Raadpensionaris op 74-jarigen ouderdom verwierf,
schoon hij zich tijdens d. hachelijken staat v.
zaken tusschen d. Republiek en Engeland
ten tijde v. Cromwell in 'tzelfde jaar een gezantschap derwaarts met Gerard Schaap en
Paulus v. d. Perre liet welgevallen. Na zijn
terugkomst leefde hij in rust op 't door hem
in d. duinen aangelegde en met veel zorg
ontgonnen landgoed Zorgvliet a. d. Scheveningschen weg nabij 's-Gravenhage, totdat hij
er 12 Sept. 1660 overl. Te Brouwershaven
werd een standbeeld voor hem opgericht.
Als staatsman was CATS niet opgewassen
voor d. gewichtige taak, hem toevertrouwd.
Al was zijn vaderlandsliefde boven twijfel
verheven, diplomatisch talent ontbrak hem.
Als dichter werd hij in zijn tijd en nog lang
daarna overschat, wel is waar, toch moeten
wij recht doen a. d. rijke ontwikkeling v. zijn
geest en zijn groote belezenheid. Hooge vlucht
en gloed zal men in zijn gedichten weinig
aantreffen, maar des te meer een onuitputtelijk vernuft, een rijke verbeelding, een lijne
menschenkennis. Zijne gedichten zijn een yolksboek geworden, zooals misschien geen dichtbundel bij eenige natie, juist ook omdat hij
zich niet met hooge vlucht verheft, maar tot
allerlei omstandigheden v. 't dagelijksch leven
in eigenaardige taal afdaalt, zelfs tot kleinigheden, die hij met scherpen blik bespiedt en
met uitvoerigheid voorstelt. CATS' werken
waren een nimmer uitgeputte bron v. leering
en raad in allerlei voorvallen v. 't maatschappelijke, burgerlijke en huiselijke leven. Geen
wonder dan ook, dat in menig huisgezin
„Vader Cats" een plaats kreeg naast d. bijbel.
Zijn volledige werken zijn o. a. uitgegeven te
Dordrecht (1659) en door Feith (1800, 19 dln).
J. v. Vloten bezorgde een prachtuitgave
(Zwolle, 1862).
Cattaneo, Zie Cataneo.
Cattaneo (cARLo), een Ital. staatsman en
schrijver, werd geb. 1801 in 't Land v. Milaan
en overl. 1869 te Castagnola bij Lucano. Hij
schreef o. a. een „Storia della revoluzione del
1848"; „Ugo Foscolo e l'Italia" (1861) ; „Della
peni di morte" (1860) ; „Alcani scritti" (1860)
en „Studi, Versi, commenti" (1859). Hij was
een voorstander der republikeinsche beginselen.
Cattaro is d. naam v. een arrondissement
en d. hoo .fdstad daarvan in 't Oostenrijksche
kroonland Dalmatie. d. Stad Cat/aro, op d.
achtergrond der Bocche di Cattaro gelegen,
is d. zetel v. een R.-Kath. en v. een Griekschen bisschop en telt 3000 inw. d. Haven
wordt door d. vesting Castelnuovo, d. stad
door 't fort San Giovanni beveiligd. Cattaro
is v. zeer ouden oorsprong en kwam in 1814
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voor goed a. Oostenrijk. Aardbevingen verwoestten d. stad in 1563 en 1667.
Cattenburgh (ADRIAAN v.), geb. in 1664
,te Rotterdam, studeerde te Amsterdam bij
d. Remonstranten en werd in 1686 predikant
te Rotterdam. In 1712 werd hij hoogleeraar
a. 't Remonstr. seminarium te Amsterdam,
welke betrekking hij tot 1737 bekleedde. Behalve eenige theol. geschriften en preeken
gaf hij uit een „Vervolg op G. Brandt's Leven
v. H. d. Groot" (1727).
Cattenburgh (LODEWIJK CONSTANTIJN RABO
COPES v.), geb. in 1771 te 's Hertogenbosch,
heeft zich in verschillende betrekkingen voor
't belastingwezen zeer verdienstelijk gemaakt.
Hij begon zijn loopbaan als inspecteur der
indirecte belastingen in 't arrondissement
Rotterdam op 23-jarigen leeftijd. Onder d.
minister Gogel arbeidde hi) aan een ontwerp
v. wet voor 't belastingwezen in d. Bataafsche Republiek, welk stelsel in 1806 in werking trad en in stand bleef tot d. inlijving v.
't koninkrijk Holland bij 't Fransche keizerrijk.
Tot 1824 wijdde hij zijn krachten aan hervormingen der belastingen, toen hij tot burgemeester v. 's Gravenhage benoemd werd, welke
betrekking hij tot zijn dood (1842) bekleedde.
Cattermole (GEORGE), een Engelsch schilder, geb. in 1800 te Dickleborough (Norfolk),
overl. in 1868 te Clachon bij Londen, leverde
o. a. d. teekeningen voor d. werken v. Walter
Scott en voor d. „Historical Annuals" v. zijn
brooder. Van zijn olieverfschilderijen is 't meest
bekend zijn „Luther op d. Rijksdag". Ook gaf
hij een aantal teekeningen in waterverf.
Cattleya Lindl., is een fraai bloeiend
plantengesl. uit Brazilie, dat tot d. fam. der
Orchideen behoort en waarvan d. voorn. in
oranjerieen gekweekte soorten zijn: Cattleya
bicolor Bet. Reg.; C. crispa Lindl.; C. intermedia
Grah.; C. labiata Lindl.; C. pumila Hook en
Perrini Lindl.
Catty (meervoud catties) is d. naam, die

d. Europeanen en Amerikanen aan 't Chineesch
en Japansch gewicht geven, dat 6,0479 KG.
zwaar is. In d. handel wordt d. pikol gerekend
op 100 catties = 133 1/3 Eng. handelsponden.
Catullus (CAJUS VALERIUS), een Romeinsch
dichter, die 86 j. v. Chr. te of bij Verona geb.
werd en op 39-jarigen leeftijd te Rome stied.
Zijn gedichten zijn vol geest en scherts, vernuft en gevoel en stempelen hem tot d. grootsten lyrischen dichter van 't oude Italie. 't
Beroemdste ervan is 't „Epithalamium Pelel et
Thetidos", waarvan vele en beroemde vertalingen, ook een Nederlandsche navolging door
Bilderdijk, bestaan. Zij zijn meest met die v.
Tibullus en Propertius uitgegeven. d. Voornaamste der nieuwe uitgaven zijn die v.
Heyse (18:55) en v. Stromberg (1858).
Catulus (qualTus LUTATIUS), behaalde als
proconsul met Marius 101 v. Chr. een schitterende overwinning op d. Kimbren bij Vercellae. Kort na d. inneming v. Rome door
Marius maakte hij een eind a. zijn leven.
Niet alleen als veldheer, maar ook ads redenaar, dichter en geschiedschrijver trad hij op.
Wij bezitten v. hem gedenkschriften, waarin
hij in Xenophon's trant d. geschiedenis v.
zijn consulaat verhaalt.
Cau (coRNELis), eon Nederlandsch rechtsgeleerde, geb. in 1616 to Middelburg, is vooral
bekend door d. uitgave v. zijn „Groot Placaetboek, vervattende d. Placaten, Ordonnanten en Edicten v. d. Hoog Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en
v. d. Ed. Groot Mog. Heeren Staten v. Hollandt en West-Vrieslandt, midsgaders v. d.
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Ed. Mog. Heeren Staten v. Zeelandt, waarbij
nog gevoecht zijn eenige Placaten v. d. voorgaande Graven ende Prinsen derselve Landen
voor zooveel deselve alsnoch in gebruyk zijn"
(1651 en 1664), welk work door latere rechtsgeleerden vervolgd is.
Cauca is een rivier en staat in d. Z.-Amerikaanschen bondsstaat Columbia. d. Rivier
Cauca stroomt in zijn boven- en middelloop
door enge kloven en vormt vele watervallen.
Haar benedenloop behoort tot een breed dal
en beneden Mompos vereenigt zij zich na
een 1090 KM. langen loop met d. Magdalenarivier. d. Staat Cauca, d. grootste der Columbiaansche Federatie, ligt tuss. d. Antillische
zee, d. Staten Bolivar, Antioquia, Cundinamarca, d. republiek Ecuador, d. Stillen Oceaan
en d. staat Istmo. 't Is een bergachtig land,
dat door d. rivieren Cauca, Atrato, Patia en
Rio Vinagre besproeid wordt, en cacao, kina,
suiker, bananen, kaoetsjoek, goud en platina
voortbrengt. Op 2500 vk. geogr. mijlen heeft
't 436 000 inw. Landbouw, veeteelt, schapenfokkerij, visch- on paarlenvangst zijn er
tevens v. veel belang.
Cauchen (d.) waren een Germaansche yolksstam, door Tacitus (Annal I. 35 en old.) genoemd. Zij waren v. Scytischen oorsprong en
bewoonden 't Oldenburgsche on Oost-Friesland.
Cauchois-Lemaire
(LOUIS AUGUSTIN
FRANcOIS), geb. in 1789 to Parijs en daar in
1861 overl., gaf, na uit Frankrlik geweken to
zijn, to Brussel „Le vrai liberal" uit. De Fransche regeering echter wist d. Nederlandsche
to bewegen, hem uit Brussel to verwijderen.
Nu schreef hij to 's-Gravenhage zijn „Appel
a l'opinion publique et aux Etats-Generaux
en favour de proscrits fran(,;ais" (1817), dat
ovenwel voor d. schrijver goon gunstig resultaat had. In Parijs teruggekeerd, stichtte hij
in 1832 't democratische blad „Le bon sans",
hij was ook medeoprichter v. d. „Siècle" en
werd in 1840 afdeelingschef v. 't Koninkl.
Archief. Als geschiedschrijver is hij bekend
door zijn „Résumé historique de la restauration" (1840) on zijn „Hist. de la revolution de
juillet" (1842).
Cauchy (AUGUSTIN LOUIS), geb. in 1789 to
Parijs on daar in 1857 overl., werd in 1816 lid
v. 't Instituut wagons zijn opstel over d.
„Theorie des ondes". Hij volgde Karel X, v.
wien hij een ijverig aanhanger was, n. 't
buitenland, waar hij als gouverneur v. d.
Hertog v. Bordeaux langen tijd to Praag
leefde. Later werd hij hoogl. in d. sterrenkunde a. d. universiteit to Parijs, welke betrekking hij in 1852 neerlegde. Van zijn werken zijn d. voornaamste: „Cours d'analyse de
1'Ecole polytechnique'' (1821); „Lecons sur les
applications du calcul infinitesimal a la geometric" (1828); „Exercises mathematiques"
(1827); „Nouveaux Exercises mathematiques"
(1836) on „Exercises d'analyse et de physique
mathematique".
Caucig (FRANZ), een Oostenrijksch historieschilder, geb. in 1762 to Gorz en in 1828 to
Weenen overl. als directeur v. d. school
voor schilder-, beeldbouw- en graveerkunst.
Zijn voornaamste werken zijn : „Phokion"
(galerij Liechtenstein); „Venusfeest" en „Vlucht
n. Egypte" (galerij v. d. graaf Cobenzl) en
„Sappho" (stedelijke galerij to Praag).
Caudinische passen zijn twee hooge en
enge bergpassen bij Caudium a. d. grenzen v.
Campania en d. weg v. Capua n. Benevento.
Zij zijn vermaard door d. rampen der Romeinen in d. tweeden Samnitischen oorlog, 321
v. Chr. Vier legioenen waren onder d. consuls
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Titus Veturius en Spurius Posthumus d. westelijken past thans n. 't vlek Arpaja Forchia
di Arpaja geheeten, doorgetrokken en in een
ruim, doch v. alle zijden door hooge bergen
ingesloten dal gelegerd. Toen zij d. oostelijken
pas, waar nu 't vlek Monte Sarchio ligt, zouden doortrekken, vonden zij dien bezet door
d. Samniten, die intusschen a. d. anderen pas
insgelijks d. uitgang hadden versperd. 't Romeinsche leger trachtte te vergeefs er zich
door te slaan; 't moest zich overgeven en d.
Samnitische veldheer Cajus Pentrus liet d.
overwonnenen ten teeken v. onderwerping
onder een juk doorgaan.
Cauer
een beeldhouwer en leerling
v. Rauch, werd in 1800 te Dresden geb. en
overl. in 1867 te Kreuznach, waar hij sedert
1832 leefde en d. meeste en schoonste zijner
werken schiep, ni. een aantal statuetten v.
historische personen, zooals v. Karel V, Melanchton, v. Mitten, Sickingen en Gotz v. Berlichingen, voorts „Roodkapje" en „Asschepoester" en allerliefste genrefiguren en Shakespeare-statuetten, waarvan talrijke afgietsels
geMaakt worden.
Cauer (KARL), een broeder v. d. voorgaande,
geb. 1828 te Bonn en overl. 1885 to Kreuznach,
vestigde zich in 1854 te Rome. Sedert leefde
hij afwisselend hier en to Kreuznach, waar
beide broeders in 1862 een atelier vestigden.
Tot zijn zorgvuldig uitgevoerde werken behooren: „Theseus met 't zwaard zijns vaders";
een „Stervende Achillus" (beide to Amsterdam); eon „Overwinnaar in d. Olympische
spelen"; een marmeren standbeeld v. keizer
Frans Joseph v. Oostenrijk; „Hektor en Andromache"; „Achilles en Minerva"; 't model
v. 't Schiller-gedenkteeken to Mannheim; een
„Brunehilde"; een „Cassandra"; een „Nimf na
t bad" en „De Heks". Zijn broeder
Cauer (ROBERT), eveneens een uitstekend
beeldhouwer, werd 1831 to Dresden geb. Van
zijn vele kunstwerken noemen wij: „Paul en
Virginie"; „Hermann en Dorothea"; „lifignon",
„De Bron", verscheidene grafmonumenten en
busten.
Caulaincourt

(ARMAND AUGUSTIN LOUIS

DE), eon Fransch generaal on staatsman en d.
vertrouweling v. Napoleon I, geb. 1772 to Caulaincourt (Depart. Somme), werd in 1805 divisie-generaal, in 1806 opperstalmeester en hertog v. Vicenza. Ofschoon hij dikwijls gebruikt
werd in staatkundige aangelegenheden, had
hij weinig succes, wat voor 't grootste deel
to wijten was a. d. beperkte volmacht, die
hem steeds gegeven werd. Dit was 't geval
in Febr. en Mrt 1814 op 't congres to Chatillon, waar CAULAINCOURT als minister v. Buitenlandsche zaken kroon on rijk v. Napoleon
had kunnen redden, indien dezen d. overwinning bij Brienne niet met to groote verwachtingen vervuld had. Slechts a. d. bijzondere
gunst, waarin CAULAINCOURT bij d. keizer v.
Rusland stond, bij wien hij v. 1807—'11 gezant
geweest was, had Napoleon 't to danken, dat
hij 't eiland Elba kreeg. Na 's keizers terugkeer v. Elba werd CAULAINCOURT nogmaals
tot minister v. Buitenlandsche zaken on tot
pair benoemd. Na d. troonsbestijging v. Lodewijk XVIII trok hij zich in 't privaat leven
terug on stierf in 1827 to Parijs.

Caulaincourt

(AUGUSTE JEAN GABRIEL,

graaf v.), geb. 1777, was een tijdlang opperstalmeester v. koning Lodewijk Napoleon. Zijn
strategische kennis toonde hij, toen hij 't
Fransche leger over d. Taag voerde. Hij sneuvelde als divisie-generaal in d. slag a. d.
Moskwa (1812).

520

CAU.

D.), een Fransch oudheidkundige, geb. 1802 to Bayeux en overl.
1873 te Caen, stichtte in 1834 't Fransch oudheidkundig genootschap tot instandhouding
v. nationale gedenkteekenen, waarvan hij 't
orgaan, 't „Bulletin monumental", tot 1872
uitgaf. Hij schreef: „Hist. de Part dans l'ouest
de la France" (1840) en „AbecOdaire d'archeologie" (1869).
Caus (sALoMoN D.), of Caulx, ook Monte
taus genoemd, geb. 1576 en overl. 6 Juni
1626 to Parijs, was een Fransch ingenieur, die
v. 1614—'20 to Heidelberg bouwkundige was
v. d. keurvorst Frederik V v. d. Palts on een
gedeelte v. 't Heidelbergsche kasteel bouwde.
Hij gaf een belangrijk work uit over fonteinen en andere waterwerken : „Raisons des
forces mouvantes". Arago meende in CAUS d.
uitvinder der stoommachine ontdokt to hebben. Henry Berthoud deed 't overige : hij had
een houtsnede, die een krankzinnige in d.
gevangenis voorstelde. Hij schreef hierbij in
een blad voor uitspanningslectuur een novelle,
waarvan d. held CAUS was. Volgens die fabel
was CAUS op bevel v. kardinaal Richelieu,
dien hij met zijn uitvinding lastig vial, in d.
gevangenis geworpen en daar gestorven.
Causaliteit (oorzakelijkheid) is d. betrekking tusschen oorzaak en gevolg. Alle wetenschappelijk onderzoek houdt zich bezig met
't vorschen n. d. oorzaken v. 't bestaande of
met d. werking, die zekere oorzaken hebben.
In d. eersten zin wordt d. wet der causaliteit
in 't dagelijksch leven uitgedrukt door : „Elk
ding heeft zijn oorzaak", wat, nauwkeuriger
uitgedrukt, zou moeten luiden: „'t Zijn, worden
on veranderen heeft zijn oorzaken". Dat 't
begrip der causaliteit zooveel wijsgeerige theorieen heeft doen ontstaan, komt daar vandaan, dat d. causale betrekking zelf niet onmiddellijk waarneembaar is. Wij nemen niet
cltgene waar, waardoor 't eene ding op 't
andere inwerkt, maar slechts een opeenvolgende reeks v. toestanden. Hierop alleen kan
ons oordeel gegrond zijn, dat 't eene d. oorzaak is v. 't andere. Hume heeft op die moei
lijkheid d. aandacht gevestigd. Kant vestigde
juistere begrippen omtrent d. theorie der causaliteit, wier begrip hij bracht tot d. aange
boren stambegrippen, d. categorie6n. Kant's
stelsel is geheel in harmonie met d. grondstellingen en methoden der moderne wetenschap, dat elke verandering 't resultaat is v.
een vorigen toestand. Latere wijsgeeren, o. a.
Schopenhauer, hebben daze theorie nader uitgewerkt.
Causerie, eigenlijk zooveel beteekenend
als praatje, is door d. boeiende on gemakkelijk
te volgen voordracht v. Fransche redenaars
on schrijvers (men denke a. d. beroemde „Causeries du Lundi" v. Sainte-Beuve) een vorm
geworden, onder welken men over staatk.,
letterk. en geschiedk. onderwerpen op een
bevallige wijze spreekt of schrijft.
Causeway is een verhoogde weg. The
Giant's Causeway is d. reuzendam v. bazaltzuilen a. d. N.-O.-kust v. Ierland, in 't graafschap Antrim.
Gausses (Plateaux des, v. 't Lat. cal.r, d.
Caumont (ARCIssE

kalk), is d. uit Jurakalk bestaande hoogvlakte
in 't midden v. Frankrijk, tusschen d. bronnen
v. d. Agout en Lot. Zij hebben een hoogte
v. 500-1100 M., stijgen in 't depart. Lozere
zelfs tot 1278 M. en hebben tengevolge daarvan eon ruw klimaat. d. Bodem is arm a.
water, d. be volking dun, maar in 't bezit v.
talrijke kudden.
Caussidiere (MARC), een Fransch revolu-
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tionnair, geb. in 1808, nam sedert 1830 a. bijna
alle samenzweringen deel en word daarom in d.
gevangenis geworpen, waaruit hij eerst in
1847 ontslagen werd. In 1848 was hij lid v. d.
Nationale Vergadering, daarna prefect v. politie, in welke betrekking hij een nationale
garde vormde, die uit eon samenraapsel v.
allerlei slag v. yolk bestond. Daardoor zag
hij zich genoodzaakt d. wijk te nemen n. 't
buitenland. Kort na zijn terugkeer n. Frankrijk stierf hij te Parijs, 27 Jan. 1861.
Caussin de Perceval

(JEAN JACQUES

een Fransch orientalist, geb. 24 Juni
1759 te Montdidier en 20 Juli 1835 overl., werd
in 1782 hoogleeraar a. 't College de France en
was v. 1787—'92 conservator der handschriften
a. d. Koninkl. bibliotheek te Parijs. Behalve
verscheidene werken over Oostersche letterkunde gaf hij ook d. eerste Fransche vertaling uit v. d. „Argonautica" v. Apollonius v.
Rhodus.
ANTOINE),

Caussin de Perceval

(ARMAND PIERRE),

zoon v. d. vorige, geb. 13 Jan. 1795 en overl.
15 Jan. 1871 te Parijs, bereisde als jongeling
Syria en d. Libanon, werd daarna Fransch
drogman te Aleppo, in 1822 prof. in d. Arabische taal a. d. bijzondere school voor d.
levende Oostersche talen te Parijs en na d.
dood zijns vaders hoogleeraar aan 't College
de France. Behalve verscheidene vertalingen
v. Turksche geschiedeniswerken gaf hij uit
een Arabische spraakkunst (1833); een FranschArabisch woordenboek (1848) en 't belangrijke
werk „Essais sur l'hist. des Arabes" (1847).
Sedert 1849 was hij lid v. 't Instituut.
Caustiek (Caasticum) noemt men in d.
geneesk. een middel, dat door hitte of door
scheikundige werking een weefsel des lichaams,
waarop 't wordt aangewend, vernielt. (Zie verder Cauteriseeren).
Cautereels (PETER JOZEF), geb. in 1833 te
Borsbeek (prov. Antwerpen), werd onderpastoor a. 't s. Elisabethgasthuis te Antwerpen.
Hij schreef: „d. Doode reiziger, of d. sansculotten to Antwerpen" (1866); „Vroolijke Clara,
of d. slag v. Turnhout in d. Patriottentijd"
(1866); „d. Held v. 't jaar 30, of Frederik de
Merode to Berchem"; „Hendrik d. Baanstrooper, een gebeurtenis uit d. 16e eeuw" (1866);
„'t Slot v. Herstal, of Alpais en Plectrudis,
een bladz. uit d. Vad. gesch. det 7de en 8ste
eeuw" (1867); „Yulinka, geschiedk. tafereel uit
d. 13de eeuw" (1867); „'t Trouwkleed, herinneringen v. 't jaar 1814" (1867); „'t Lotje v.
Baden, een zedenschets v. onzen tijd" (1867);
„Eemtje d. Maleis, of weldaad en dankbaarheid" (1867). Al daze werken kwamen te Antwerpen uit.
Cauterets is een badplaats in 't Fransche
depart. Hautes Pyrenees on ligt 922 M. boven
d. zeespiegel in 't romantisch dal v. Laverdan. Door hooge bergen tegen krachtige winden beschut, heeft 't v. Mei tot October een
zeer zacht en aangenaam klimaat. 22 Bronnen
(v. 16-55° C.) zijn over 9 inrichtingen yendeeld en bevatten behalve zwavel veal
koolzuur.
Cauteriseeren noemt men in d. geneesk.
't vernielen v. 't weefsel v. eenig lichaamsdeel door middel v. hitte of v. een scheikundig werkende zelfstandigheid. d. Middelen,
die men daartoe aanwendt, heeten Cauteria.
Naar d. wijze, waarop zij werken, worden d.
cauteria in twee hoofdsoorten verdeeld. Wanneer er hitte wordt aangewend, noemt men 't
een Cauterium actuale. Hiertoe behooren 't
gloeiend ijzer en d. moxa (zie Moxa). Een
scheikundig werkend middel heat Cauterium
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zijn zeer talrijk. Zij worden als vloeistof, als
een zachte of harde massa of als poeder aangewend; maar bij alle geldt d. algemeene
regel, dat zij slechts werken, wanneer zij vloeibaar zijn geworden. d. Zoogenaamde objectieve
cauterisatie bestaat daarin, dat men een gloeiend ijzer of een brandende zelfstandigheid op
eenigen afstand v. 't to cauteriseeren deel
houdt, zoodat d. uitstralende warmte daarin
een ophooping v. bloed teweegbrengt. 't Gloeiend ijzer werd reeds door d. Ouden gebruikt
on eerst in d. 14e of 15e eeuw kwamen d. .
scheikundige middelen in zwang.
Cautie is in 't algemeen alle in geld of
geldswaarde gegeven waarborg. Daartoe behooren dus ook panden, hypotheken, geldelijke borgtochten en in 't algemeen alles,
waardoor hij, die cautie stelt, een middel geeft
om daarop to verhalen alles, waardoor hij, ten
wiens behoeye d. cautie gesteld wordt, schade
zou kunnen lijden. In 't burgerlijk en handelsrecht worden zoowel d. wijze, waarop d. cautie
wordt verleend en verkregen, als die, waarop
zij gevolg erlangt, wettelijk geregeld.
Cauwer (EMILE DE) was een Belgisch
architectuurschilder, geb. in 1828 to Gent,.
overl. 30 Jan. 1873 to Berlijn. Tot zijn voorn.
werken behooren 't raadhuis on d. Martinskerk to Oudenaarde, 't inwendige v. d. Oude
Kerk to Delft on d. nieuwe synagoge te
Berlijn.
Caux ('t Land v.) is een bekoorlijke en
zeer vruchtbare landstreek tuss. d. Seine en
d. zee tot a. Picardie. d. Vroegere hoofdst.
was Caudebec.
Cava dei Tirreni is een Ital. stad in d.
prov. Salerno, a. d. spoorw. Napels—Eboli
gelegen, en telt 21 000 inw. d. Plaats heeft
talrijke linnen-, wol-, zijde- on tabaksfabrieken. In d. nabijheid is eon beroemde abdij,
in walker archief ca. 60 000 handschriften zijn.
Cavaignac (EUGENE Louis), geb. 15 Oct.
1802 to Parijs, overl. 28 Oct. 1857 to Ournes
(depart. Sarthe), trad vroeg in 't leger, word
in Afrika in 1844 brigade-, in 1848 divisiegeneraal on gouverneur v. Algiers, in Mei v.
'tzelfde jaar minister v. Oorlog on in Juni
werd hem d. dictatuur opgedragen. Met groote
kracht on tegenwoordigheid v. geest had hij
d. opstand in vier dagen bedwongen. Aan
zijn beleid dankte Frankrijk, dat binnen
eenige maanden orde en rust in 't land hersteld waren. Bij d. presidents-verkiezingen
verkreeg hij een groot aantal stemmen. Gedurende d. coup d'etat v. 2 Dec. 1852 liet
Napoleon horn gevangen nemen, doch spoedig weer op vrije voeten stellen. Na een tijd
lang buitenslands vertoefd to hebben, werd
hij in d. Nationale Vergadering gekozen,
maar hij nam geen zitting, omdat hij weigerde
d. eed of to leggen. Hij schreef „De la regence
d'Alger" (1839).
Cavalcanti (Gumo), een Ital. dichter en
vriend v. Dante, geb. omstr. 1240 to Florence
en daar in 1300 overl., huwde in 1267 met d.
dochter v. Farinata degli Uberti, 't hoofd der
Florentijnsche Ghibellijnen, en nam na diens
dood zijn plaats in. Hij geraakte daardoor
echter met 't hoofd der Guelphen in conflict.
Hij werd daarop verbannen, maar kort daarna
teruggeroepen. Zijn gedichten, waarvan d.
canzone „Donna mi prega" 't beroemdste is,
zijn meerendeels in zijn jongelingsjaren vervaardigd en a. een jong meisje uit Toulouse,
Mandetta, gewijd. Van d. Rime edite ed
inedite" v. Cavalcanti bezorgde Cicciaporci in
1813 te Florence een uitgave.
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Cavalcaselle (GIOVANNI BATTISTA), een
Ital. schrijver over kunst en kunstgeschiedenis, geb. 22 Jan. 1820 te Legnano, nam in 1848
deel a. d. Ital. revolutie en ontsnapte slechts
met moeite a. d. doodstraf, waartoe d. Oostenrijkers hem veroordeeld hadden. Later vertrok
hij n. Londen, waar hij met Crowe „Early
Flemish painters" (1872) uitgaf. In 1861 verscheen beider hoofdwerk, d. „History of painting in Italy". Hij schreef nog levensbeschrijvingen v. Titiaan en Raphael. Hij werd eindelijk directeur-generaal voor kunst in Italie.
Ca va/erie, Zie Ruitery.
Cavalier (JEAN), Zie Camisards.
CaVallari (FRA.NCESCO SAVERIO), een Ital.
bouwkundige en oudheidkenner, werd 2 Mrt
1809 te Palermo geb. Na te Gatingen tot
doctor in d. wijsbegeerte bevorderd te zijn,
werd hij in 1851 hoogleeraar a. d. universiteit
te Palermo. Sedert werd hij herhaaldelijk geraadpleegd bij opdelvingen en in 1876 door d.
Regeering met d. leiding v. opdelvingen in
Italie belast. In d. tijdschriften „Bolletino
della commissione di antichita e belle arti di
Sicilia" en „Archivio storico Siciliano" zijn
vele zijner geschriften opgenomen.
Cavalli (GiovANNI), een Ital. schrijver over
krijgswetenschap, geb. 28 Juli 1808 te Turijn
en daar 23 Dec. 1879 overl., bestudeerde als
officier d. artillerie-inrichtingen te Parijs en
Londen. VOOr d. oorlog v. 1859 maakte hij
zijn uitvinding v. getrokken achterlaad-kanonnen bekend, die naar hem Cavalli-kanonnen
genoemd werden. In 1865 werd hij tot commandant der militaire academie te Turijn benoemd. Van zijn werken zijn d. belangrijkste:
„Sui cannoni caricantisi dalla culatta e sui
cannoni rigati" (1861); „Sullo stato attuale
dell' industria metallurgica e sull' artiglieria
phi potente e sopra la pia potente nave corazzata" (1866) en „Cenni intorno all' artiglieria
di maggior potenza" (1876).
Cavallieri (FRANCESCO BONAVENTURA), een
Ital. wis- en sterrenkundige, geb. 1598 te Bologna
en daar 3 Dec. 1647 overl., was sedert 1629
hoogleeraar a. d. hoogeschool te Bologna. Hij
was d. eerste, die d. stelling verkondigde, dat
d. lijn uit een oneindig aantal punten en 't
lichaam uit een oneindig aantal vlakken bestond (Cavallieri's methode v. 't ondeelbare).
Hij schreef: „Rota planetria" (1640); „Trigonometria plana et sphaerica" (1635) en „Exercitationes geometricae" (1647).
Cavallini (PIETRO), een Ital. schilder en
beeldhouwer, geb. 1259, overl. 1344, naar men
wil een leerling v. Giotto, was d. eerste, die
d. Florentijnsche school tot aanzien bracht.
Zijn hoofdwerk is d. zoogenaamde Navella
(een mozalekschilderij), welke d. Christelijke
Kerk als een schip voorstelt en in d.s.Pieterskerk to Rome geplaatst is.
Cavallo (TIBERIUS), een natuurk., geb. to
Napels in 1749, was d. zoon v. een geneesheer.
Tot d. handelsstand opgeleid, vertrok hij n. Londen in 1771, maar hij wijdde er zich spoedig
a. onderzoekingen op 't gabled der natuurk.
i.vetenschappen. Hij vond een electrometer uit,
die naar hem genoemd word, en schreef verscheidene werken, nl.: An essay on the theory
and practice of medical electricity" (1780);
„Mineralogical tables" (1785); „Description of
the Micrometer invented bij Tib. Cavallo"
en An essay on the medical properties of
factitious airs" (1798). CAVALL0 stierf to Londen 26 Dec. 1809.
Ca vallotti (FELICE CARLO EMANUELE), een
Ital. dichter en journalist, geb. 6 Nov. 1842
te Milaan, schreef in 1860 „Germania e Italia",
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waarin. Duitschland hevig aangevallen werd
werd vrijwilliger in 't leger v. Garibaldi en
voer later even heftig uit tegen d. Regeering.
Als parlementslid, waartoe hij in 1873 gekozen werd, liet hij geen gelegenheid voorbijgaan, zijn republikeinsche gevoelens to uiten.
Van zijn drama's noemen wij : „Ipezzenti"
(1871); p Alcibiade" (1872); „Guido" (1873); „I
Messenii" (1875); „La sposa di Monocle" (1880)
e. a. Bovendien gaf hij nog uit eon „Storia
dell' insurrezione di Roma nel 1867" (1870).
Voorts verschenen zijn „Poesie complete"
(1873), zijn lyrische gedichten „Anticaglie" en
zijn „Opere" (1881).
Cavan is een Iersch graafschap in d. prov.
Ulster. 't Is in 't oosten heuvelachtig, in 't
westen bergachtig on rijk aan meren en moorassen. In 't westen ontspringt d. Shannon,
d. voorn. rivier v. Ierland. d. Bodem bevat
steenkolen, ijzer, lood, koper on talrijke minerale bronnen. 't Klimaat is koud en vochtig
en d. grond niet zeer vruchtbaar. d. Voorn.
voortbrengselen zijn haver, aardappelen en
vlas. d. Bouwhoeven zijn klein. Linnen wordt
in groote hoeveelheid vervaardigd. 't Graafschap is 35 vk. geogr. mijlen groot on heeft
129 000 inw., waarvan 81 pct Katholiek is.
't Zepdt twee laden n. 't Parlement. Cavan
is d. hoofdst. a. een tak v. d. Annalee gelegen.
Cavanilles (ANTONIO JOSE), een Spaansch
botanicus, werd geb. 16 Jan. 1745 to Valencia,
en overl. 4 Mei 1806 als directeur v. d. botanischen tuin to Madrid. Hij schreef: „Monadelphiae classis dissertationes decem" (1790);
at descriptiones plantarum, quae in
Hispania
nia crescunt" (1801) on „Observaciones
Hispa
sobre la historia natural, geografia, agricultura
del regno de Valencia" (1797).
Cavatine is d. naam eener opera-aria, die
doorgaans kort is en zich meer door zachtheid dan door hartstochtelijkheid onderscheidt.
Vroeger bestond 't onderscheid tuss. d. cavatine
en d. aria daarin, dat d. laatste moest bestaan
uit een voorafgaand recitatief on twee gedeelten, terwijl d. cavatine uit din geheel bestond. Doch d. nieuwere componisten hebben
dit onderscheid laten varen on Rossini noemde
elke aria cavatine. In Webers opera's vindt
men cavatinen met inleidende uitgewerkte
recitatieven. Aria's met dramatische uitdrukking en v. ruimeren omvang heeten thans
scenes.

Cavedone (GiAcomo), een Ital. schilder, in
1577 to Suassalo geb., was een leerling v. zijn
vader Pellegrino, later ook v. d. Caracci, wier
manier hij voortreffelijk volgde. Niet minder
gelukkig was hij in 't nabootsen v. 't koloriet
der Venetiaansche schilders, zooals men zien
kan uit eenige stukken in d..s. Pauluskerk to
Bologna. Beroemd is Cavedone's „Stephanus"
in een kerk to Imola; ook verdienen zijn
kleinere schilderijen, zoogenoemde kabinetstukken, allen lof. d. Dood v. zijn veel belovenden zoon on een val v. een schilderstelling verzwakten zijn kunstvaardigheid
den-nate, dat hij gedurig afdaalde, bij ieder
stuk lager zonk en eindelijk tot d. bedelstaf
geraakte. Cavedone overl. in 1660. Eenige zijner
schilderijen zijn door Metelli, Sacciati e. a. in
koper gebracht.
Cavelier (PIERRE JULES), een Fransch beeldhouwer, geb. 30 Aug. 1814 to Parijs, was een
leerling v. David d'Angers en Delaroche. In
1842 verwierf hij voor zijn „Diomedes met 't
geroofd palladium" d. eersten prijs, uit Welk
werk evenals uit zijn „Overwinnaar in d.
wedloop der Olympische spelen" en zijn „Sla-
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pende Penelope" een ongemeen kunstenaarstalent bleek. Van zijn overige beeldhouwwerken noemen wij: een beeld v. d. „Waarheid";
zijn „Moeder der Gracchen" (in 't Luxembourg);
„een Bacchante"; „een Neophiet"; zijn „Napoleon I als Wetgever" (in 't nieuwe Louvre)
en talrijke voorwerpen v. kunstindustrie.
Cavendish (WILLIAM), geb. in 1505 en overl.
in 1557, was ceremoniemeester v. kardinaal
Wolsey, wiens leven door d. broeder v. William, George Cavendish, beschreven werd. d.
Gemalin v. Sir William, Elisabeth Hardwick,
overl. in 1607, legde d. grond voor d. rijkdom
der familie, doordat zij 't vermogen v. haar
eersten en derden echtgenoot op d. kinderen
v. William bracht en door huwelijk v. haar
kinderen met die v. haar vierden man. d.
T weede zoon v. sir William wend d. stamvader der hertogelijke familie DEVONSHIRE.
Haar kleinzoon, zoon v. d. markies William
Cavendish, hertog v. New-Castle (1592-1676),
WILLIAM CAVENDISFI, wend door zijn moeder
MARGARETHA markies en hertog V. New-Castle
en stierf in 1691 kinderloos.
Cavendish (HENRY), een natuur- en scheikundige, geb. 10 Oct. 1731 te Nizza en overl.
24 Febr. 1810 te Londen, was d. zoon v. lord
Charles Cavendish. Hij ontdekte in 1781 d.
samenstelling v. 't water uit waterstof en
zuurstof en bepaalde d. gemiddelde dichtheid
v. 't water. Ook vestigde hij juistere begrippen omtrent d. samenstelling der lucht en v.
't salpeterzuur. Ofschoon hij door d. dood
zijns ooms, d. hertog v. Devonshire, in 't bezit
v. een ontzaggelijk vermogen kwam, bleef
hij zijn werken en streven a. d. wetenschap
wijden. Zijn geschriften vindt men in d. „Philosophical transactions" (1766—'92).
Cavicornia (holhoornigen) is een diergroep uit d. orde der herkauwenden (Ruminantia), die d. hoornen nooit afwerpen. Uit
d. ringenlagen dezer hoornen kan men bij
benadering d. ouderdom der dieren bepalen.
Tot d. cavicornia behooren d. familien der
antilopen, geiten, schapen en runderen.
Cavite is d. hoofdst. v. 't Philippijnsche
eil. Lucon of Manilla, a. d. Baai v. Manilla gelegen. -De prov. Cavite grenst westelijk a. d.
zee en heeft op 23 vk. geogr. mijlen 140 000 inw.
Cavour (graaf CAMILLO RENZO DI), een
Ital. staatsman, geb. 10 Aug. 1810 te Turijn,
stamde uit een oude Piemonteesche adellijke
familie en betrad als officier der genie d.
militaire loopbaan, die hij echter reeds in
1831 verliet. Hij begaf zich n. zijn uitgestrekte
familiegoederen, waar hij zich met hart. en
ziel op d. landbouw en landontginning toelegde. Daarna deed hij een rein n. Zwitserland,
Frankrijk en Engeland. d. Constitutioneele
regeeringsvorm v. Engeland was d. vorm v.
bestuur, dien hij 't meest bewonderde. In 1847
stichtte hij in vereeniging met graaf Cesare
Balbo „II Risorgimento", een blad, waarin
hij, eenigszins naar 't model der Engelsche
constitutie, 't stelsel v. vertegenwoordiging
verdedigde. Toen d. constitutie door d. Koning
was toegestaan. werd CAVOUR in d. Kamer
der Afgevaardigden gekozen, waar hij in d.
stormachtige dagen, die op Karel Albert's
oorlogsverklaring aan Oostenrijk in Maart
1848 volgden, een verbond met Engeland als
d. zekersten waarborg aanprees voor 't succes
der Ital. wapenen. In 't ministerie v. d. markies d'Azeglio, dat na d. noodlottigen slag
bij Novara gevormd was, was CAVOUR achtereenvolgens minister v. Landbouw en Koophandel, minister v. Marine en minister v.
Financien. In 1852 werd hij met d. vorming
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v. een nieuw ministerie belast. Van dezen
tijd of was CAVOUR d. ontwerper en leider
der Piemonteesche politiek. Hij verbeterde d.
financieelen toestand v. 't land, voerde maatregelen in ter begunstiging v. 't vrijhandelsstelsel, bevestigde d. regeeringsvorm en
maakte Sardinia tot een macht v. eenig aanzien in Europa. d. Krim-oorlog bood hem
d. gelegenheid aan zijn lievelingsdenkbeeld,
Italie's eenheid en onafhankelijkheid, to verwezenlijken. Op zijn raad en door zijn invloed
nam Sardinia deel a. d. oorlog en als een
gevolg daarvan bracht hij d. Ital. quaestie
voor 't Congres to Parijs. In 1858 had CAVOUR
met Napoleon een geheime samenkomst,
waarin 't program vastgesteld werd, ter verdrijving v. Oostenrijk uit Italie. d. Vrede v.
Villafranca vervulde slechts een gedeelte v.
Cavour's wenschen, hoewel d. macht v. Oostenrijk op 't schiereiland nu geheel gebroken
was. Hij nam zijn ontslag, doch in 1860 werd
hij opnieuw 't hoofd v. 't ministerie. Spoedig
daarna bracht hij Parma, Modena en Toskane
onder d. schepter v. Victor Emanuel. Frankrijks goedkeuring kocht hij met d. afstand v.
Nizza en Savoye. In 't geheim begunstigde
hij d. onderneming v. Garibaldi en met d.
inlijving v. Sicilia en Napels was d. eenheid
v. Italie verkregen. Alleen Rome en Venetia
ontbraken. In 1861 werd een Italiaansch parlement opgeroepen en Victor Emanuel tot
koning v. Italie geproclameerd.
d. Velerlei inspanning, die CAVOUR v. zijn
geesteskrachten vergde, ondermijnde zijn gezondheid; hij overl. 6 Juni 1861. Naar men
wil waren zijn laatste woorden: „Brooder,
broeder, d. vrije Kerk in d. vrijen Staat".
Cawnpore is d. naam v. 't district on d.
hoofdst. daarvan in d. noordwestelijke prow.
v. Bengalen. d. Stad ligt a. d. rechteroever
v. d. Ganges en a. d. spoor weg Calcutta—Lahore
en telt met d. kantonnementen een bevolking
v. 150 000 inw. (met inbegrip v. 7000 man
troepen). Als militair station is 't v. 't grootste gewicht.
Bij 't uitbreken v. d. opstand in Mei 1857
had generaal Sir Hugh Wheeler met 1000
Europeanen, waarbij 560 vrouwen en kinderen, zich in Cawnpore verschanst. Na een
verdediging v. drie weken moesten d. belegerden zich a. Nana-Sahib overgeven. d. Sepoys
vermoordden d. mannen en eenige dagen later
gaf Nana-Sahib bevel, d. nog overgebleven
vrouwen on kinderen in een put to werpen.
17 Juli rnaakte Havelock zich v. Cawnpore
meester.
Caxamarca is een depart. on hoofdst.
daarvan in d. Z.-Amerik. republiek Peru. d.
Stad Caxamarca ligt a. d. Crixnejas, 2860 M.
boven d. zeespiegel on heeft ongeveer 12 000
inw. Talrijke ruinen herinneren a. d. tijd der
Inca's. In d. nabijheid zijn zwavelbronnen,
waarin, n. d. sage luidt, d. gouden troon v.
Atahualpa verzonken is.
Caxias (LOUIS ALVEZ D. LIMA, hertog v.),
een Braziliaansch maarschalk, geb. 1803 to
Rio d. Janeiro, maakte in 1852 als opperbevelhebber der troepen v. Brazilie, Paraguay
on Uruguay door d. overwinning bij MonteCaseros een einde a. d. dictatuur v. Rosas in
Argentinie on werd daarvoor tot maarschalk
on markies verheven. In d. jaren 1857 en
1861—'62 was hij minister v. Oorlog on minister-president. In 1867 had hij 't opperbevel in
d. oorlog, dien Brazilie, vereenigd met Argontinie en met Uruguay, tegen d. republiek
Paraguay onder Lopez voerde. 't Gelukte hem
in Jan. 1867 als overwinnaar Assumption bin-
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nen te trekken, waarop hij om redenen v.
gezondheid 't opperbevel overgaf a. d. graaf
v. Eu, een schoonzoon v. keizer Pedro II.
Voor zijn verdiensten werd hij in 1873 tot
vice-president v. 't hoog militair Gerechtshof
benoemd. Van 1875—'78 aanvaardde hij opnieuw
d. portefeuille v. Oorlog. Hij overl. 8 Mei 1880
to Rio d. Janeiro.
Caxias is een stad met 10 000 inw. in d.
Braz. prov. Maranhao, door goede water- en
landwegen met d. naburige rivieren en steden
verbonden en een stapelplaats voor d. uitvoer
v. rijst en kathen.
Caxton (WILLIAM), geb. omstr. 1422 te Kent,
was d. eerste boekdrukker in Engeland, die
te Brugge d. boekdrukkunst geleerd had. In
deze stad verscheen 't eerste gedrukte boek
in d. Engelsche taal, d. „Recuyell of the Historyes of Troye", een vertaling v. Raoul le
Ferro's werk. Daarop volgde d. „Game and
Playe of the Chesse", maar d. „Dictes and
Sayings of the Philosophers", uitgegeven in
1477, is 't eerste boek, waarvan met zekerheid
gezegd kan worden, dat 't in Engeland gedrukt is. CAXTON had zijn drukkerij in d. nabijheid der Westminsterabdij, waar tal v. boeken 't licht zagen, waarvoor thans fabelachtig
hooge prijzen besteed worden. Hij overl. 1491.
Cayambe,
ook Cayambe-Urcu genoemd, is een 5840 M. hooge bergtop der
Andes in Ecuador, bijna onder d. evenaar.
Aan zijn voet zijn tempelruInen en overblijfselen v. vestingwerken uit d. tijd der
Inca's.
Cayenne is een eil. in d. Atlant. oceaan,
nabij d. kust v. Z.-Amerika, behoorende tot
Fransch-Guyana. 't Heeft een omtrek v. 55 KM.
en is laag, hoewel met hooge kusten, vruchtbaar, doch niet geheel bebouwd. 't Meest
bekende voortbrengsel is peper, doch men
teelt er ook sulker, cacao, kruidnagelen en
koffie. d. Franschen namen dit eiland in 't
jaar 1626 in bezit en vestigden er een yolkplanting, die na eenige jaren geheel verliep,
zoodat d. Nederlanders, die er reeds voor d.
Franschen een poging tot kolonisatie gedaan
hadden, er in 1656 een onbezet land vonden.
't Eil. word hun in 1676 door d. Franschen
ontnomen, die 't a. d. verbonden Engelschen
en Portugeezen in 1809 moesten overgeven,
doch 't in 1817 v. d. laatsten terug bekwamen.
Keizer Napoleon III wees Cayenne tot een
strafkolonie voor staatk. misdadigers aan,
welke bestemming 't ook had tijdens d. Fransche revolutie. 't Eil. heeft 8000 inw.
d. Hoofdst., tevens hoofdst. v. geheel FranschGuyana, heeft gelijken naam en ligt a. d.
noordzijde des eil. Zij heeft eene haven, die
evenwel voor diepgaande schepen niet bevaarbaar is.
Cayenne-peper, Zie Capsicum.
Cayley (ARTHUR), een wiskundige, werd
geb. in 1821 te Richmond in Surrey. Hij studeerde a. King's College te Londen en TrinityCollege te Cambridge. In 1863 werd hij benoemd
tot hoogleeraar in d. wiskunde te Cambridge.
Hij ontving doctorale graden honaris causa
v. Oxford, Dublin en Leiden. Zijn voorn. werk
is een „Elementary Treatise on Elliptic Functions" (1876).

Caylus

(ANNE CLAUDE PHILIPPE DE TUBIE-

Comte), een oudheidkundige, werd 31
Oct. 1692 te Parijs geb. en ontving een zorgvuldige opvoeding. Hij diende eerst iri d.
Spaanschen Successie-oorlog, volgde in 1716
d. gezant Bona c n. Constantinopel en maakte
v. daar uit een reis door Griekenland en d.
Levant. In 1717 keerde hij n. Parijs terug,
RES,
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waar hij verder zijn leven a. d. studie der
oudheidkunde en d. beoefening der schoone
kunsten wijdde. Hij had een uitgebreide verzameling v. oudheden, was een uitnemend
graveur en beschermde voornamelijk jeugdige
kunstenaars. Hij overl. te Parijs, 5 Sept. 1765.
Zijn voorn. werk is 't „Recueil d'antiquites
egyptiennes" (1752—'67); buitendien schreef hij
eenige wetenschappelijke verhandelingen (opgenomen in d. „Memoires de l'acadomie des
Inscriptions"), zoo mede eenige romans en
verhalen. Hij heeft meer dan 200 platen n.
teekeningen v. 't Koninkl. kabinet gegraveerd.
Cazales (JACQUES ANTOINE), een der edelste
mannen uit d. tijd der Fransche omwenteling,
geb. 1 Febr. 1758 te Grenade a. d. Garonne,
was eerst kapitein der dragonders en bij 't
begin der Revolutie afgevaardigde voor d.
adel in d. Constitueerende Vergadering,
waarin hij d. meening verdedigde, dat d. adel
zijn voorrechten moest opgeven; d. vereeniging v. d. adel met d. andere standen werd
echter door hem bestreden. Na 's Konings
poging tot ontvluchten, begaf hij zich n. d.
Prinsen te Coblenz. In 1793 vergezelde hij d.
Engelsche vloot n. Toulon, waar Lodewijk
XVII als Koning uitgeroepen was, maar
keerde, toen hij zag, hoe hopeloos d. zaak
des Konings stond, n. Engeland terug. Eerst
in 1803 betrad hij weer d. Franschen bodem en
overl. 24 Nov. 1805 te Engalin in Gascogne.
Zijn „Defense de Louis XVII" verscheen te

Londen in 1792.
Cazembe is d. titel v. een negervorst in
't binnenland v. Z.-Afrika on d. naam v. 't
naar hem genoemde rijk. 't Geldt voor d.
machtigsten Negerstaat v. Z.-Afrika. d. Zeer
vruchtbare bodem Levert hoofdzakelijk cassava, mays, katoen en palmolie; handelsproducten zijn slavers en ivoor. d. Hoofdst.
Loenda a. d. Moforirivier ligt op 9° 32 Z.-B.
on 29° 0.-L. v. Greenwich.
Cazique was d. naam v. 't stamhoofd der
Indianen in Mexico, Midden- en Zuid-Amerika.
Cazot (THEODORE JULES JOSEPH), een Fransch
rechtsgeleerde en staatsman, geb. 11 Febr.
1821 to Alais, was eerst advocaat to Parijs.
Ten gevolge v. zijn krachtig protest tegen d.
coup d'etat v. 1851 werd hij in hechtenis genomen. Later vestigde hij zich to Nimes.
4 Sept. 1870 werd hij secretaris-generaal bij
't ministerie v. Binnenlandsche zaken. Met
zijn vriend Gambetta vertrok hij n. Tours on
Bordeaux on legde evenals deze zijn ambt
neer. In 1871 werd hij in d. Nationale Vergadaring gekozen, waar hij zich bij d. Union
republicaine aansloot. In 1875 werd hij levenslang senator, hij was v. 1879—'82 zegelbewaarder en minister v. Justitie en werd in 1883
president v. 't Hof v. Cassatie. In 1884 moest
hij zijn ontslag namen wegens medeplichtigheid a. een zwendelzaak op groote schaal.
Cazotte (JAcQuEs), een Fransch schrijver,
geb. 1720 te Dijon, studeerde a. d. Jezuietenschool, vertrok in 1747 n. La Martinique als
controleur, maar keerde wegens zwakke gezondheid later n. Frankrijk terug. Hier
trachtte hij d. Revolutie tegen te werken, hij
werd daarom gevangen genomen on ter dood
veroordeeld. Zijn heldhaftige dochter beschermde haar vader met haar lichaam, zoodat beiden op vrije voeten gesteld worden.
Reeds weinige dagen daarna echter, 25 Sept.
1792, werd 't doodvonnis a. hem toch ten
uitvoer gelegd. Hij schreef d. ridderroman
„Olivier" (1763); „le Lord impromptu" (1771);
„Le diable amoureux" (1772); „Oeuvres mcrales et badines" (1778) on een vertaling v.
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Arabische vertellingen. Zijn „Oeuvres completes" gaf Bastion uit (1816).
C-dur (Ital. do maggiore, Fr. ut majeur,
Eng. c. major) is d. eerste der 12 majeur-toonschalen. Zij bestaat uit enkel oorspronkelijke,
421. w. z. noch verhoogde, noch verlaagde
tonen.
Cean Bermudes (JUAN AGOSTINO), een
Spaansch kunstkenner en schrijver over
kunst, werd in 1749 to Gijon in Asturi8 geb.
en overl. to Madrid in 1829. Hij was eerst
secretaris v. d. Raad v. Indio aldaar, doch
leefde later geheel voor d. kunst to Sevilla.
Hij heeft d. volgende werken geschreven:
„Diccionario historico de los mas illustres
professores de las belles artes on Espana"
(1800); „Descripcion artistica de la catedral
de Sevilla" (1804) en „Noticias de los arquitectos y arquitectura de Espana" (1829). Na
zijn dood word op koninklijk bevel uitgegeven zijn „Sumario de les antiguedades Romanas quo hay en Espana" (1832).
Ceanothus L. is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der Rhamneen. Wegens 't
nut, dat zij opleveren, zijn belangrijk: C. americanus L., waarvan 't afkooksel der bladeren
als „Thee v. New-Jersey" gedronken wordt;
C. coeruleus Lag., waarvan d. schors als koortsTerdrijvend middel gebruikt wordt en C. ferreus DC., die voortreffelijk hout oplevert (ijzerhout v. s. Croix).
Ceara, is d. naam v. een staat in d. republiek Brazilie a. d. N.-O.-kust, hij telt op 1735
vk. geogr. mijl 722 000 inw. d. Bodem is a. d.
kusten vlak, maar verheft zich langzamerhand n. 't binnenland. d. Kusten zijn zandig,
d. berghellingen met wouden bedekt on zeer
geschikt voor koffietuinen; d. hoogvlakten
zijn arm a. water, zeer hoot, maar hier en
, daar gunstig voor d. veeteelt; 't vruchtbaarste gebied is d. Serra de Uruburetama, waar
veel katoen gewonnen wordt. Groote bevaarbare stroomen ontbreken er; slechts kleine
riviertjes vereenigen zich tot d. Rio Jaguaribe,
terwijl d. regenloosheid in 't binnenland
soms een of twee jaren duurt. d. Gebergten
zijn rijk a. ijzererts, ook vindt men daar
goud. d. Landbouw is 't hoofdmiddel v. bestaan voor d. bevolking; huiden, katoen, suiker en vooral uitstekende koffie worden in
groote hoeveelheden uitgevoerd. d. Hoofdst.
Cearci, eigenlijk Fortaleza de Ceara, ligt op
een zandduin in d. nabijheid der rivier Ceara
en telt ca. 20 000 inw.
Cebes v. Thebe was een leerling v. Socrates. Hij schreef drie wijsgeerige gesprekken:
„Hebdome", „Phrynichus" en „Pinax". Alleen
't laatste is tot ons gekomen. 't Is een Socratische samenspraak, waarin d. toestand der
ziel vOOr haar vereeniging met 't lichaam,
alsmede leven on dood zoodanig worden voorgesteld, dat d. schrijver tot d. slotsom komt,
.dat in d. deugd alleen 't ware geluk bestaat.
d. Echtheid dozer samenspraak is eater betwijfeld door hen, die haar a. een anderen
CEBES toeschrijven, die in d. tweede eeuw
onzer jaartelling leefde. Een der beste uitgaven is die v. Drohsin (Leipz. 1871).
Cecchi (GIAMMARIA), een Ital. blijspeldichter, geb. 14 April 1518 to Florence en daar
28 Oct. 1587 overl., schreef vele stukken in
proza en poezie. 't Bekendste is zijn „Servigiale" (1561). d. Beste verzameling gaf Gaetano Milanesi uit (Florence 1856).
Cecchi (ANTONIO), geb. 18 Jan. 1849 to Pesaro, legde zich reeds vroeg op wis-, aardrijks-, sterrenkunde en stuurmaiiskunst toe.
In Jan. 1885 werd hem door d. Italiaansche
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regeering opgedragen deel to nemen a. d.
expeditie n. Massaoea, hij sloot in 'tzelfde jaar
namens d. Regeering met d. Sultan v. Zanzibar een verdrag v. handel en scheepvaart
on werd bij zijn terugkomst in 't vaderland
tot consul-generaal voor Italie in d. Congostaat benoemd.
Cecil (WILLIAM), lord BURLEIGH Of BURGHLEY, een Engelsch staatsman, geb. 13 Sept.
1520 to Bourne (graafschap Lincoln), trad eerst
in d. dienst v. Hendrik VIII on na diens dood
in dien v. Somerset, d. voogd v. Eduard VI,
die hem in 1548 tot staatssecretaris benoemde.
In 1549 werd hij met Somerset in d. Tower
geworpen, maar kort daarop weer in zijn betrekking hersteld. Tijdens d. regeering v.
Maria d. Katholieke legde hij zijn betrekking
neer, maar hij werd in 1558 door koningin Elizabeth weder tot staatssecretaris, later tot grootschatmeester benoemd en bleef v. dozen tijd
of haar raadsman in alles wat zij deed. Aan d.
terdoodbrenging v. Maria Stuart had hij 't
grootste deel. Hij overl. 4 Aug. 1598.
Cecropia Is d. naam v. een plantengesl.
uit d. fam. der Artocarpeen. d. Bekendste soort
is Cecropia peltata L., uit tropisch Z.-Amerika.
't Weeke hout, bekend als snakewood of slangenhout, gebruiken d. Indianen om vuur to
maken, door 't met een andere, hardere houtsoort to wrijven. 't Belangrijkste product v.
dien boom is 't melksap, 'twelk, met dat v.
eenige vijgesoorten vermengd (bijv. Ficus nymphaeafolia), gomelastiek oplevert. Nuttige soorten v. dit geslacht zijn nog: C. concolor W. en
C. palmata W.
Cecrops, afkomstig uit Sais in Egypte,
was volgens d. sage d. stichter v. d. Attischen
staat in Griekenland, waar hij zich, ruim 15
eeuwen voor Chr., met een volkplanting nederzette. Hij beschaafde zijn kolonisten on
ontwikkelde in hen d. eerste beginselen v.
maatschappelijke orde. Naderhand legde hij
d. grond tot d. stad Athene door 't bouwen
v. d. burg Cecropia en stichtte nog eenige
andere steden, a. wier bewoners hij d. landbouw leerde en bij wie hij 't planton v. olijfboomen invoorde. Ook maakte hij hen bekend
met d. scheepsbouw en legde daardoor d.
grondslag tot d. handel.
Ceder (Pinus Cedrus L.). Doze tot d. lam.
der Coniferen behoorende en door zijn schoonheid en d. duurzaamheid v. zijn hout beroemde
boom groeit op hooge bergen v. Syrie on
Klein-Azie. Zijn stam wordt ongeveer 20 M.
hoog on draagt een koepeldak v. wijd uitgespreide on waaiervormig verdeelde takken,
waarop d. naaldvormige, meest ten getale v.
30 bij elkander zittende bladen bevestigd zijn.
Zijn vruchtkegels zijn elliptisch, stomp, meest
twee a. twee bij elk. gezeten en bestaan uit
dicht bijeen gelegen, breede, stompe, a. haar
voet wigvormig toeloopende schubben en
zeer groote gevleugelde zaden. 't Zijn vooral
d. ceders v. d. Libanon, welke een bijzondere
vermaardheid verkregen hebben en vroeger
in grooten getale op zijn kruin worden aangetroffen. Te bejammeren is 't, dat 't aantal
dier majestueuse boomen op die plaats steeds
afnemende is, zoodat Engelsche reizigers er
in 1836 nog slechts 40 groote en dikke stammen telden, terwijl Labillardiere er in 1787
nog 100 waarnam. Thans zijn er niet moor
dan een tiental over. Men heeft op enkele
plaatsen in Europa 't geluk gehad, d. cederboom een reeks v. jaren in 't leven to houden; zoo werd er eons to Chelsea bij London
zulk een boom gezien, die daar in 1683 geplant werd en in 1801 stierf. In d. Jardin des
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plantes to Parijs staat nog een fraaie ceder-

boom, die aldaar door Bernard de Jussieu in
1734 werd neergezet; ook in d. Hortus te
Bonn vindt men er een.
Vroeger gebruikte men d. cederhars tot 't
balsemen v. lijken en ook als geneesmiddel,
terwijl men met d. uit 't hout des booms
bereide cederolie oudtijds ook boeken bestreek,
die men voor bederf wilde bewaren. Cedermanna is een zeer zoete stof, die uit d. naalden v. d. cederboom n. buiten komt en vroeger ook in d. geneeskunde werd aangewend.
Cedille is een teeken, in d. vorm eener omgekeerde c, onder d. c, dat in Fransche woorden
voor a, o, u gebruikt wordt om aan te duiden,
dat d. c als scherpe s uitgesproken wordt.
Ceditius (QuneTus), een Romeinsch krijgstribuun, onderscheidde zich in d. eersten Punischen oorlog, toen hij, om 't Romeinsche
leger te redden, zich met een bende vrijwilligers op 't vijandelijke leger stortte, welke
op Ceditius na alien sneuvelden.
Cedrela, L. of Cedroboom is d. naam v.
een plantengesl. uit d. fam. der Meliaceen,
dat uit hooge boomen bestaat, die in d. tropische gewesten, vooral in 0.-Indio, groeien.
d. Bast v. C. febrifuga Blume komt als koortsverdrijvend middel onder d. naam v. Cortex
Cedrelae in d. handel. Een andere nuttige soort
is C. odorata L., die in W.-IndiO veel voorkomt en bij een omvang v. 4 M. wel 26 M.
hoog wordt.
Cefalu, 't oude Cephaloedis of Cephaloedium, is een stad in d. Ital. prov. Palermo op Sicilie, t. 0. v. Palermo. Zij heeft
14 000 inw., die zich vooral met ansjovisvangst
bezig houden.
Cel (d. Planten-), 't oorspronkelijke orgaan,
waaruit zoowel d. plantenvezel en 't plantenvat als d. meer samengestelde organen
ontstaan, is in volkomen ontwikkelden en
levenden toestand een overal gesloten blaasje,
welks wand uit een vast, stikstofvrij vlies
bestaat (d. eigenlijken en oorspronkelijken
celwand) en dat tot inhoud een weeke stikstofhoudende doorschijnende massa (protoplast) bezit, welke tegen d. wand ligt en d.
celholte geheel of gedeeltelijk vult.
d. Bestemming der plantencel is zeer verschillend en hangt of v. 't orgaan, waarin zij
zich bevindt. Nu eons dient zij als voedingsdan weder als voortplantingswerktuig, terwijl
zij in andere gevallen ook wel een eenvoudige stapelplaats is voor uitgescheiden stollen.
Over 't algemeen echter kan men aanneinen,
dat d. eel ter vervorming dient der stoffen,
welke d. plant indringen en in haar opstijgen,
en dat zij dus met 't absorbtieproces veelal
in 't nauwste verband staat.
d. Oorspronkelijke celwand, waarover wij
zoo even spraken, blijft niet altijd even dun,
maar neemt veelal, zoodra d. eel een zekere
grootte bereikt heeft, in dikte toe. — Dit geschiedt, doordien er tuss. d. celwand en d.
protoplast en wel door dozen laatsten bij tusschenpoozen ruimten, nieuwe lagen v. celstof
worden afgescheiden, welke vrij stevig met
elkander verbonden zijn on wier grenzen
onder 't microscoop dikwerf zeer duidelijk
zijn waar to nemen. 't Aantal dozer secundaire
lagen kan klein, maar ook zeer greet zijn,
zoodat niet zelden d. celholte door haar aangroeien tot een minimum wordt teruggebracht.
Zeer duidelijk zijn deze secundaire lagen waar
to nemen in d. bastvezels v. d. kinabast, d.
wortel v. Dictamnus altos en d. harde steenen
der steenvruchten. Haar aantal bedraagt soms
50 of meer.
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Door 't vormen dier secundaire lagen worden d. physische eigenschappen v. d. celwand
werkelijk gewijzigd. Was hij vroeger teer en
buigzaam, later is hij niet zelden kraakbeenachtig en beenhard, zooals d. cellen v. d.
steenen der steenvruchten en die v. 't plantenivoor. Maar ook neemt men daarbij te gelijkertijd bijna zonder uitzondering een verandering in zijn scheikundige geaardheid waar,
daar toch in dikke celwanden behalve zuiver
cellulose ook nog andere stollen, zooals lignine,
suberine, zouten e. a.. worden aangetroffen.
Aan deze bijmenging v. vreemde stoffen moet
men 't dan ook toeschrijven, dat d. celwand,
die oorspronkelijk waterhelder en ongekleurd
was, een min of meer duidelijke kleur aanneemt, zooals o. a. d. kurk- en schorscellen v.
vele planten, d. bruine cellen in d. bladstelen
der varens.
Indien men d. secundaire lagen v. d. celwand met aandacht beschouwt, ontwaart
men, dat zij slechts zelden gesloten blaasjes
vormen, maar meerendeels door porien of
spleten doorboord zijn, ja, somwijlen niets
meer zijn dan ringen of banden, welke laatsten dan spiraalvormig gewonden zijn of door
onderlinge verbinding een net vormen, dat
tegen d. primitiven celwand ligt. Daar nu d.
genoemde porien en spleten, zoowel als d.
ringen, spiralen en netvormige afzettingen,
met een good microscoop bij d. uitwendige
beschou wing der cellen duidelijk in 't oog
loopen, heeft men haar dienvolgens in gestippelde, gestreepte, ring-, spiraal- en netcellen
onderscheiden, welke verdeeling bij d. anatomische beschrijving v. plantdeelen zeer veel
gemak oplevert. Wij mogen hier 't verschijnsel niet onopgemerkt laten, dat d. porien of
spleten der tweede secundaire laag immer
juist passen op die der eerste, die der derde
op die der tweede, enz., zoodat er zoodoende,
indien 't aantal secundaire lagen eenigszins
groot is, ware kanaaltjes in d. celwand ontstaan, die d. naam v. stippel- of wandkanalen
ontvangen hebben. 'tZelfde is 't geval bij d.
secundaire afzetting v. celstof in d. vorm v.
ringen, spiralen en netten. Zoodra eenmaal
d. nieuwe lagen die bijzondere gedaante hebben aangenomen, wordt hiervan niet meer
afgeweken, waardoor men dan ook (enkele
uitzonderingen hier buiten gerekend) in d.
regel in den on dezelfde ccl goon ringen, spiralen. enz. onder elk. ziet liggen. Wel is 't
mogelijk, dat verschillende deelen eener eel
verschillende teekeningen vertoonen, zoodat
d. eene helft bijv. meer op een ring-, d. andere
op een spiraalcel gelijkt, doch onder elk. vindt
men deze verschillende soorten v. afzettingen
slechts betrekkelijk zelden. Somwijlen vertoont d. celwand op d. plaatsen, waar stippen
gezien worden, kleine, cirkelronde, v. buiten
n. binnen loopende indrukselen, waardoor
iedere stip, die men waarneemt, op eenigen
afstand door een grooteren cirkel omgeven
schijnt. Vooral komt dit verschijnsel bij d,
houtcellen der coniferen voor. Zulke stippen
heeten hofstippels.
d. Gestippelde cellen werden vroeger niet
zelden poreuse cellen geheeten, omdat men in
't denkbeeld verkeerde, dat d. stippen, die
men zag, werkelijke openingen waren. Toen
't later echter bleek, dat zulks 't geval niet
was on d. primaire celwand doorgaans ongeschonden blijft, heeft men dien naam verandeed. 't Mag echter niet verzwegen worden,
dat er bij sommige planten -werkelijke poreuse
cellen voorkomen, zooals o. a. in d. bladen
v. 't veenmos (Sphagnum), Octoblepharum
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en andere mossen en ook bij enkele
phanerogamen, zooals in d. zaadhuid v. Martynia. d. Gestippelde cellen nu zijn zeer algemeen; men vindt haar o. a. zeer fraai in 't
merg v. d. vlierstruik. Eveneens zijn gestreepte
cellen niet zeldzaam; terwijl men eindelijk
ring- en spiraalcellen in d. wand der helmknoppen, d. bladen v. Sphagnum, d. luchtwortels der orchideen en d. netcellen in d. vruchthuid v. Picridium, d. zaadhuid v. Cucurbita Pepo
en elders aantreft. Ofschoon nu d. dikte der
secundaire lagen meestal overal dezelfde is,
zoo komen er toch gevallen voor, waarin dat
't geval niet is, ten gevolge waarvan dan
een der celwanden of sommige plaatsen dozer
laatsten breeder zijn dan andere. Men ontmoet dit verschijnsel dikwerf bij opperhuidcellen, tinier buitenwand dan dikker is dan d.
zij- of binnenwanden, bij d. cellen, die d. vaatbundels der varens insluiten, en elders.
d. Inhoud der cel verschilt zeer, al naardat
zij jonger of ouder is en tot d. vorming v.
verschillende organen bijdraagt. d. Protoplast
bevat vooral een troebele, taaie, korrelige,
witachtige vloeistof, die door jodium geel gekleurd wordt, door alcohol en zuren stremt,
stikstofhoudend is en protoplasma geheeten
wordt, en grenst a. d. buitenzijde a. d. celwand
en a. d. binnenzijde a. d. vacuole, 't celvocht
bevattend. Alleen oudere cellen bevatten daze
vacuolen en dit celvocht, dat langzamerhand
't protoplasma verdringt, 'twelk zich daarmede
niet vermengt, en in hoeveelheid met d. omyang der cel toeneemt. Buitendien neemt men
in jonge cellen nog zeer dikwerf een kogelrond, elliptisch, meest lensvormig lichaampje
waar, dat uit en in 't protoplasma ontstaat,
in d. beginne in 't midden der celholte gelegen,
later echter meer in d. nabijheid v. d. celwand
aangetroffen wordt en evenals 't protoplasma
stikstof bevat. Dit lichaampje, door Robert
Brown in 1833 ontdekt, noemt men celkern. Zij
bevat meest zeer duidelijke doorschijnende
kogeltjes, die kernlichaampos geheeten worden
en volgens sommigen vroeger, volgens anderen later dan d. celkern zelf ontstaan. In nog
oudere cellen neemt men buitendien dikwerf
andere vaste lichamen waar, zooals zetmeelkorrels, bladgroen, gekleurde deeltjes, kristallen e. a., terwijl dan 't heldere celvocht een
grootere of geringere hoeveelheid organische
of anorganische stoffen opgelost houdt.
d. Vorm der plantencellen is zeer verschillend en ook voor een en dezelfde cel niet
altijd dezelfde. Men kan aannemen, dat d.
kogelronde vorm, die bij cellen gevonden
wordt, welke zich vrij, d. i. niet binnen andere, ontwikkelen, d. oorspronkelijke is. Daze
is echter in d. regel niet standvastig, maar
gaat, ten gevolge v. d. groei v. d. protoplast
in een zekere bepaalde richting, in anderen
over, zooals in d. langwerpigen, cylindrischen,
draadachtigen, stervormigen. Somwijlen neemt
men ook zeer onregelmatig gevormde vrije
cellen waar. doch ook daze hebben met d.
andere hierboven genoemde doze eigenschap
gemeen, dat zij steeds door gebogen vlakken
begrensd worden, omdat zij nergens eenigen
tegenstand bij haar uitzetting ontmoeten. —
Zijn echter vele cellen met elkander tot een
weefsel vereenigd, dan komt er eon nieuw
element bij d. reeds bestaande, welke d. gedaante der cellen vermogen to wijzigen, en
dit element is d. onderlinge drukking. Daze
drukking kan wel eons zoo goring wezen, dat
haar invloed gelijk nul moat worden gesteld,
zooals d. stuifmeelkorrels en d. sporen der
cryptogamen bewijzen, maar doorgaans geeft
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vij toch aanleiding tot 't ontstaan v. hoekige
cellen, welke dan of meer tot d. dodecaedrischen Of meer tot d. prismatischen vorm
Wat d. grootte der plantencellen betreft, ook
doze wisselt zeer af. Over 't algemeen kan
men zeggen, dat d. kogelronde, elliptische en
polyedrische cellen d. grootste, d. verlengde
cellen daarentegen d. kleinste middellijn bezitten. Die der eersten wisselt over 't algemeen of tusschen 1/20- 1/100 mM. Daarentegen
bereiken d. verlengde cellen, vooral d. bastcellen, dikwerf een aanmerkelijke lengte. d.
Laatsten worden soms 2-3 mM. lang. Nbchtans is dit niets in vergelijking v. d. lengte,
die d. stuifmeelbuizen bij sommige planton,
zooals Mirabilis longiflora, Cereus grandiflorus
e. a. bereiken, daar zij bier eenige cM. moeten
groeien om d. Stijl to doorloopen en v. d.
stempel tot d. holte v. 't vruchtbeginsel to
komen. d. Absoluut grootste cellen treft men
in d. stengel v. 't geslacht Chara aan, alwaar
zij een lengte v. eenige cM. en een middellijn
v. 'le mM. bereiken, en ook bij sommige dencellige wieren, zooals Caulerpa prolifera, waar
d. eenige cel, waaruit d. plant bestaat, dikwerf eenige voeten lang wordt.
Plantencellen kunnen slechts door deeling
v. reeds voorhandene cellen ontstaan.
d. Deeling kan op tweeerlei wijzen plaats
hebben, vooreerst daardoor, dat er in een
nioedercel dochtercellen,geboren worden, zonder dat d. protoplast zich verdeelt, welke dochtercellen door barsten v. d. celwand d. moedercel verlaten (oneigenl#ke celdeeling), en ten
tweede in dier voege, dat d. protoplast zich
door een tusschenschot v. cellulose in stukken
splitst, waarvan ieder afzonderlijk in eeno op
zich zelve staande cel overgaat (eigenlijke celdeeling). d. Laatste wijze v. celvorming is
verreweg d. algemeenste, terwijl d. eerste bij
't ontstaan v. d. eerste cellen in d. kiemtak
der hoogere gewassen, d. sporen v. zwammen on korstmossen, d. zwermsporen v. sommige wieren, d. sporen der varens, equisetaceen en isoeteen wordt waargenomen.
Slechts zelden komen d.. cellen gelsoleerd
voor, zooals o. a. bij d. sporen der cryptogamen, d. stuifmeelkorrels, d. eOncellige wieren
en zwammen e. a.; gewoonlijk zijn or eenige
of vele met elkander tot een samenhangend
geh eel verbonden, dat dan d. naam v. weefsel
draagt. Een zoodanig weefsel kan op tweeerlei wijze ontstaan, nl. 10 daardoor, dat een cel
zich door afsnoering in twee cellen splitst,
die zich weder op dezelfde wijze verdeelen,
of 2° zoodanig, dat nieuwe cellen zich in een
moedercel vormen en doze dus als d. stammooder eener geheele generatie kan beschouwd
worden. Eerstgenoemde wijze komt slechts bij
d. laagste plantaardige organismen voor, zooals bij 't gistwier, terwijl d. laatste algemeen
verbreid is. Men neemt tegenwoordig algemeen aan, dat d. cellen, welke een weefsel
helpen vormen, door een zekere stof met
elkander verbonden zijn, waaraan men d.
naam v. intercellulaire stof (zie dit art.) gegeven heeft en die door d. volgende eigenschappen v. d. celwand kan onderscheiden worden
vooreerst wordt zij door d. achtereenvolgende
working v. zwavelzuur en jodium niet blauw
gekleurd on 20 is zij in bijtende potasch, bij
verhoogde temperatuur, oplosbaar. Hieruit
blijkt, dat men d. cellen v. eenig weefsel,
welke anders mechanisch niet zonder beleediging v. elkander kunnen verwijderd worden, door voorzichtige aanwending v. bovengenoemd reagens weder isoleeren kan.
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Niet zelden zijn d. cellen v. eenig weefsel
allernauwst met elkander verbonden, maar
alkwerf neemt men toch ook tusschen verschillende cellen kanalen waar, die intercellulaire kanalen genoemd worden en zoodanig
in elkander loopen, dat zij te zamen een geheel
netwerk vormen. Gewoonlijk zijn zij driehoekig v. vorm en in jeugdige plantendeelen met
vocht, later echter met lucht gevuld.
Ten slotte deelen wij mede, dat in een der
werken v. Schacht negen soorten v. weefsels
,onderscheiden worden, welke veelal door gewichtige kenmerken van elkander onderscheiklen zijn. Zij zUri: 1° 't weefsel v. zwammen
en korstmossen; 2° 't weefsel der wieren;
3 0 parenchym; 4° 't cambium of d. teeltlaag; 5° d. vaatbundels; 6° 't houtweefsel;
70 bastweefsel; 8° d. opperhuid; 9° 't kurkweefsel. Literatuur : H. von Mohl „d. vegetabilische Zelle" (1851); Schacht „Die Pflanzenzelle" (1852); Hofmeister „Lehre von der Pflanzenzelle" (1867); Strasburger „Veber Zellbildung und Zellteilung" (1875); Schmitz „Ueber
die Struktur des Protoplasmas und der Zellkerne der Pflanzenzellen" (1880); Zimmerman
„Morphologic und Ph ysiologie der Zelle" (1887);
M. Kendrick On the Modern Celltheory" (1888);
Oudemans en d. Vries „Leerboek der Plantenkunde" (2e dr. 1885).
Cel (dierlijke). Bij 't onderzoek n. d. aard
v. d. dierlijke cel vond men slechts in d. cellen
v. eenige weefsels (zooals 't kraakbeen, 't epithelium), een volkomen overeenkomst met d.
plantencel, terwijl bij een aantal andere eenige
kenteekenen ontbraken. In d. cellen der kleur
looze bloedlichaampjes bijv. vindt men wel
een kern, maar geen celwand, terwijl d. roode
bloedlichaampjes uit protoplasma zonder kern
bestaan. Nageli had in 1845 aangetoond, dat
ook bij sommige plantencellen d. wand ontbrak; daardoor was 't verband tusschen d.
,dierlijke en d. plantencel nauwer geworden
wel is waar, maar een volkomen analogie
tusschen d. bestemming v. beide soorten v.
cellen heeft d. wetenschap tot nog toe niet
kunnen aanwijzen, zoodat 't begrip der dierlijke eel op verre na niet zoo scherp begrensd
is als dat der plantencel. Op d. werking der
.cel berust d. stofwisseling en d. voeding v.
dieren en planten; in d. hersenen zijn 't d.
ganglioncellen, die d. oorzaak zijn v. 't zieleleven. Eenige lager° soorten v. planten en
dieren bestaan slechts uit een enkele cel.
Sedert Schwann en Schleiden d. dierlijke en
planten-cel als 't uitgangs- en middelpunt v.
alle levensverschijnselen hadden leeren kennen, moesten door deze grootste ontdekking
v. 't microscopisch onderzoek d. vroegere be-

schouwingen over ziekelijke storingen v. 't
organisme een groote verandering ondergaan.
Zoo kwam in d. plaats der humoraalpathologie, die aile ziekten als ziekten der sappen
beschouwt, en d. solidairpathologie, die 't uitgangspunt v. alle ziekten enkel in d. vaste
lichaamsdeelen zoekt, d. cellulairpathologie,
die 't ontstaan en d. aard der ziekten terugbrengt tot d. werkzaamheid der cellen.
Vergel.: Schwann, „Mikroskopische Untersuchungen Ober die Uebereinstimmung in der
Struktur und dem Wachstum der Tiere und
der Pflanzen" (1839) en Frommann, „Unters.
-Ober Struktur Lebenserscheinungen und Reaktionen tierischer und pflanzlicher zellen"
(1884).
Celano is een stadje in d. Ital. prov. Aquila
met Sou° haw. In d. nabijheid der stad ligt d.
Logo di Celano, d. Lacus Fucinus der Ouden,
die 22 KM. lang en 10-15 KM. breed is
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en een verbazende hoeveelheid visch bevat.
Om d. overstroomingen v. dat moor tegen te
gaan, liet keizer Claudius in d. jaren 44-54
een onderaardsch afvoerkanaal n. d. Liais
(Garigliano) bouwen. 't Is bijna 6 KM. lang
en doorbreekt d. Monte Salviano in zijn geheele lengte. Langzamerhand verzandde 't,
tot 't v. 1854—'62 weer hersteld is. d. Oude
bouw is nog geheel bewaard gebleven.
Celano (THOMAS v.), een geestelijk dichter,
gab. to Celano en overl. in 1255, is d. schrijver v. 't leven v. d. heiligen Franciscus, wiens
leerling hij was, en d. dichter v. 't „Dies irae",
dat bij lijkdiensten gezongen wordt.
Cela,strineen is d. naam eener plantenfam., die uit boomen en struiken bestaat, welke
over d. geheelen aardbodem met uitzondering
v. d. koude luchtstreek verspreid zijn. d. Soorten, welke er toe behooren, hebben eon 4- of
5-deeligen kelk, lederachtige, afwisselende en
tegenovergestelde bladeren, 5-bladerige bloemkronen en dons- of steenvruchten. 't Voornaamste geslacht is Celastrus L., waartoe d.
volgende soorten behooren: C. scaudens L., in
N.-Amerika, waarvan d. schors als braakmiddel
gebruikt wordt; C. edulis Vahl, waarvan d.
bladeren, volgens d. Arabieren, genezende
kracht bezitten tegen pest; C. ballads L., in
Virginia, on C. buxifolius, Z.-Afrika, worden
als sierplanten gekweekt.
Celaya is een stad in d. Mexicaanschen
bondsstaat Guanaxuato, a. d. Rio-Grande de
San Jago gelegen, met 14 000 inw.
Celebes, een der Groote Soenda ail., ligt
tuss. 1° 45' N.-B. on 5° 37 Z. B. en tuss. 118° 49'
on 125° 5' 0.-L. v. Greenwich. 't Bestaat uit
een centraal bergland, waaruit als stralen 4
groote landtongen schieten, die door bergketenen gevormd zijn en welke d. golven v.
Gorontalo, Tolo en Boni omvatten. Op d.noordelijke landtong in d. Minahassa zijn 11 vulkanen, waarvan sommige werkende, zooals d.
Goenoeng Sapoetan en d. Goenoeng Klabat
(2019 M.). d. Piek v. Bonthain in 't zuiden bereikt een hoogte v. 3070 M. d. Bergen zijn bedekt met bosschen, terwijl op 't zuidelijk
schiereil. uitgestrekte grasvlakten zijn. d. Voornaamste meren zijn die v. Passe on v. Tondano. Groote rivieren zijn er niet, wel talrijke,
slecht bevaarbare kustrivieren, waarvan d.
belangrijkste zijn d. Menado on d. Sadang.
Dank zijn verheffing boven d. zeespiegel, heeft
Celebes een vergelijkenderwijs keel on gezond
klimaat. Tot d. voortbrengselen behooren sago,
rijst, koffie, suikerriet, tabak, indigo, peper on
aardvruchten; voorts Makasser-olie (een soort
v. plantenboter, met reukwater vermengd),
djati, sandel- en sapanhout. In d. Minahassa
v. Menado heeft men een belangrijke koffiecultuur (d. Menado-koffie wordt voor d,
beste v. Ned.-India gehouden). Tot d. dierenwereld behooren o. a. Makassaarsche paarden,
wilde buffels, wilde zwijnen, benevens vele
huisdieren, tot 't delfstoffenrijk goud (vooral
in d. Minahassa en in d. afdeeling Gorentale), ijzer (langs d. golf v. Tolo), tin en koper,
d. Voornaamste handelsplaatsen op Celebes
zijn Makassar of Vlaardingen, Menado en
Kema. d. Waarde v. d. geheelen uitvoer bedroeg in 1884 ruim 7 millioen, die v. d. invoer
ruim 5 1 1 millioen.
Celebes telt 1"2 millioen inw., waarvan engeveer 1 millioen rechtstreeks onder Ned gezag staan. Aan d. kusten wonen Maleiers, op
't schiereil. v. Makassar Makassaren en Boegineezen, welke laatsten als handels- en zeelieden een groot gedeelte v. d. Archipel doorkruisen, in d. havensteden vele Chineezen en
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Orang-badjoe's of Orang-laoet, een mengsel v.
verschillende volksstammen, waarvan 't meerendeel v. d. vischvangst leeft. d. Alfoeren,
d. oorspr. bew., zijn in 't binnenland teruggedrongen. In d. Minahassa v. Menado echter
leven er ongeveer 120 000, die voor 't meerendeel tot 't christendom zijn overgegaan.
Celebes werd 't eerst bezocht door d. Portugeezen in 1525, die in d. volgende eeuw
door d. Nederlanders verdreven werden. Van
1814-1816 was 't in 't bezit der Engelschen.
Thans staat 't geheele eil. onder Ned. gezag;
d. zuidelijke helft maakt met Soembawa en
d. westelijke helft v. Flores, benevens eenige
kleinere eil., 't gouvernernent van Celebes en
onderhoorigheden uit; 't noordel. deel vormt d.
zelfstandige residenie 1Vlenado, terwijl d. oostel.
slreken tot d. residentie Ternate behooren.
Celesia, (EMANUELE), een Ital. geschiedschrijver, geb. 3 Aug. 1821 to Finale, was
eerst advocaat to Genoa en werd er later
bibliothecaris en hoogleeraar a. d. universiteit.
Zijn voorn. geschriften zijn : „Storia delle rivoluzione di Genova" (1848—'49); „Storie genovesi del secolo XVIII"; „La conjura del conte
Fiesco" (1865).
Celibaat, Zie Coelibaat.
Cellamare (ANTONIO GIUDICE, hertog v.
Giovenazza, vorst v.), was een Spaansch
staatsman, geb. 1657 to Napels en overl. 16
Mei 1733 to Sevilla. In 1715 werd hij gezant
v. 't Spaansche hof to Parijs on nam hier
deel a. d. samenzwering tegen d. Regent, d.
hertog v. Orleans, zoodat hij in 1718 over d.
grenzen gebracht werd.
Cellarius (CIIRISTOPH.), een Duitsch geleerde, werd geb. to Schmalkalden, 22 Nov.
1638. Na a. onderscheidene Duitsche hoogescholen gestudeerd to hebben, werd hij eerst
onderwijzer to Weissenfels, daarna rector,
eerst to Weimar, later to Zeitz on to Merseburg en eindelijk hoogl. in d. welsprekendheld en geschiedenis to Halle, waar hij 4 Juni
1707 stierf. Hij heeft een menigte ciassieke
schrijvers uitgegeven, alsmede geschriften over
oude geschiedenis en aardrijkskunde, Romeinsche oudheden en Latijnsche taal. Als d. voornaamste noemen wij : „Grammatica Latina";
„Antibarbarus"; „Orthographia Latina"; „Historia Universalis"; „Antiquitates Romanae";
„Elementa astronomica"; „Rabbinismus et
Chaldadsmus" en „Notitia orbis antiqui".
Celle is een stad in d. Pruisische prow.
Hannover, a. d. samenvloeiing v. d. Aller on
Fusa on a. d. spoor weg Lehrte—Harburg gelegen, met 19 000 inw.
Cellebroeders on Cellezusters. Deze
uit leekenbroeders of -zusters bestaande Congregatie vormde zich in d. 14e eeuw bij eon
hevige epidemie „d. zwarte dood" genoemd,
in d. Rijnprovincie. Zoowel d. vrouwelijke als
el. mannelijke leden der orde vereenigden zich
tot 't bijstaan v. d. zieken on 't begraven der
dooden in tijden v. pestziekten. Naar hun
beschermheilige Alexius heeten zij ook Alexianen, terwijl d. naam Cellebroeders hun volgens sommigen gegeven werd naar d. plaatsen,
waar zij zich 't meest ophielden, volgens anderen naar d. begraafplaatsen (cellae), waarheen
zij d. dooden brachten. In 't eerst geen regel
volgende of zich richtende naar d. derden regel
v. s. Franciscus, namen zij later dien v. s. Augustinus aan, op voorschrift v. Paus Sixtus IV.
d. Kleeding bestond in een zwarten rok v.
serge en een zwart scapulier, waaraan een kap,
mede v. dezelfde kleur, was vastgemaakt. Bij
begrafenissen of', als zij uitgingen, wikkelden zij
zich in een zwarten mantel en uit dezen hoofde
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heeten d. Cellezusters ook Zwarte Zusters. Zij
handhaafden steeds 't beginsel v. leeken in
hun kring op to nemen on verwierven d. voorrechten der Bedelorden. Bij d. Kerkhervorming
ging deze orde in ons vaderland to niet; in
Spanje en Portugal telt zij nog vele leden.
Genes (ANTOINE PHILIPPE FIACRE GHISLAIN,
graaf DE VISSCHER DE), een Belgisch staatsman, werd geb. 8 Juni 1779 to Brussel on
overl. 2 Nov. 1841 to Parijs. In 1806 trad hij
in Franschen dienst, werd in 1808 graaf, in
1810 prefect v. 't departement der Zuiderzee,
in welke betrekking hij zich door willekeurige
en wreede maatregelen bij d. Nederlandsche
bevolking gehaat maakte. Bij d. komst der
Russen in 1814 vluchtte hij n. Parijs, word
na d. vorming v. 't koninkrijk der Nederlanden lid der Provinciale Staten v. Brabant, in
1821 afgevaardigde in d. Tweede Kamer der
Staten-Generaal, en sloot volgens opdracht v.
Willem I met d. Paus een concordaat, dat
bij d. Protestanten weinig instemming vond.
d. Uitsluiting v. 't Huis Oranje-Nassau v. d.
Belgischen troon werd door horn krachtig
bevorderd. In 1830 werd hij lid v. 't diplomatisch Comito to Brussel, maar hij trad later
als staatsraad in Franschen dienst.
Cellini (BENVENUTO), een beeldhouwer en
goudsmid, geb. to Florence in 1500 en aldaar
overl. in 1570, muntte vooral in d. kunst v.
goudsmeden uit en zijn voortbrengselen, die
zeer zeldzaam zijn, worden zeer duur betaald.
Onder paus Paulus III klaagden zijn vijanden
hem aan, dat hij een deel der kleinodien v. d.
pauselijke kroon ontvreemd had, die hij had
moeten versmelten, toen d. hertog v. Bourbon
Rome bolegerde. Hoewel hij zich rechtvaardigde, werd hij alleen door bemiddeling v.
koning Frans I uit d. gevangenis bevrijd. Nu
begaf hij zich n. Fontainebleau, waar hij onderscheidene kunststukken voor d. Koning
vervaardigde. Door d. hertogin d'Estampes
tegengewerkt, besloot hij n. zijn vaderland
terug to keeren. In d. kunstlievenden Cosmo
de Medicis vond hij een begunstiger en vele
zijner kunstgewrochten in mariner on metaal
dateeren v. dezen tijd, o. a. een Perseus met
't hoofd v. Medusa, in koper, thans nog in 't
Loggia to Florence. Ook leverde hij voortreffelijke stempels voor munten on gedenkpenningen. Hij heeft zelf zijn leven, rijk a. lotwisselingen, beschreven. Zijn handschrift is
door B. Bianchi uitgeg. (1852).
Celluloide of kunstivoor werd in 1869
door d. Amerikaansche gebroeders Hyatt uitgevonden. 't Bestaat uit 100 din nitrocellulose
(pyroxyline) en 50 din kamfer, welke stof
eenigszins oplossend op d. eerste inwerkt door
't mengsel onder d. sterke drukking eener
hydraulische pers door stoom tot 65-130° C.
to verwarmen. Als d. massa uit d. toestel
komt, is zij doorschijnend, hoornachtig on
wordt dan al naar 't doel met kleurstoffen,
sours ook met ivoorstof, vermengd. Zij is hard,
vast, onbreekbaar, veerkrachtig en wordt door
't polijsten sterk glanzend. Bij een temperatuur
v. 125° C. wordt 't celluloid° tot elken vorm
kneedbaar. Voorwerpen, uit celluloid° vervaardigd, zooals boorden, manchetten, armbanden,
kammen, biljartballen e. a., munten door sierlijkheid en lichtheid uit en vooral 't nagemaakt koraal is v. 't echte nauwelijks to
onderscheiden.
Ook schildpad, barnsteen, malachiet en la,pislazuli wordt door celluloid° kunstig nagebootst. Een groot nadeel echter is, dat 't celaanraking met een vonk of vlam
luloide
zeer licht ontbrandt.
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geheeten, vormt d. grondstof v. d. primairen
celwand en d. daarop inwendig neergezette
secundaire lagen. d. Wand v. alle jonge cellen
bestaat uit cellulose. Over 't algemeen kan
men zeggen, dat een achtereenvolgende werking v. zwavelzuur en jodium cellulose blauw
kleurt, maar er komen uitzonderingen op
dozen regel voor. In scheikundig zuiveren
toestand is cellulose kleurloos, in koud en
kokend water, alcohol, aether, verdunde zuren
onoplosbaar, in verdunde alcalion bijna onoplosbaar, in sterk zwavelzuur oplosbaar. Zij is
zeer buigzaam en elastiek, zet zich in vochtigen toestand uit, krimpt bij 't droog worden
in en is voor alle vloeistoffen doordringbaar.
Ze]den komt cellulose zuiver voor; meest is
zij met andere stoffen, organische zoowel als
anorganische, vermengd. Door zulke bijmengscion, welke vooral v. die stoffen afkomstig
zijn, welke d. celwand doortrekken, worden
Naar vastheid, samenhang en kleur veelvuldig
gewijzigd en vandaar treft men celwanden
aan, die uit cellulose gevormd zijn en week,
;Indere, die steenhard en daarbij tevens eon
vreemde kleur hebben aangenomen.
Onder bepaalde invloeden verandert d. celstof
in andere zelfstandigheden, zooals in zetmeel,
lignine kurk. Door behandeling met salpeterzuur of een rnengsel v. salpeter- en zwavelzuur
wordt cellulose in schietkatoen omgezet.
Celosia L. of Ilanekam is eon plantengesl. uit d. fam. der Amarantaceae, waarvan
d. volgende soorten vooral in onze tuinen als
sierplanten gekweekt worden: Celosia cristata L., C. margaritacea L. en C. albida L.
Celsia L. is een naar CELSIUS genoemd
plantengesl. uit d. fam. der ScrophularineaeYerbaceae, dat in d. kustlanden der Middell. zee
en in Oust-Indic voorkomt. d. Soorten Celsia
betonifolia, cretica en orientalis zijn prachtige
gewassen met gele bloemen en purperroode
meeldraden en worden als sierplanten gekweekt.
Celsius. Onderscheidene geleerden v. naam
heeft doze Zweedsche famine opgeleverd. Wij
vermelden d. volgende:
Celsius (ozoF), gob. in 1670, overl. in 1756,
bekleedde 't professoraat in d. godgeleerdheid
to Upsala, maar is moor bekend als kruidkenner door zijn „Hierobotanicum". Hij nam
Linnaeus op in zijn huis en hielp hem voort
in zijn studion (1747). Met d. aartsbisschop
Benzelius en d. jongeren Rudbeck legde hij d.
grondslag tot d. beroemde Academie der Wetenschappen to Upsala. Hij deed op last v.
koning Karel XI onderscheidene reizen door
versch. landen v. Europa tot onderzoek der
planten, van welke in d. Bijbel melding wordt
gemaakt, en schreef o. a. een verhandeling
over d. beeldhouwkunst der Hebreen.
Celsius (ANDERS), gob. 1701, was een wisen sterrenkundige. In 1730 word hij hoogl. in
d. sterrenk. a. d. universiteit te Upsala, dock,
daar hem een welingerichte sterrenwacht en
werktuigen ontbraken, deed hij in 1732 en
later wetenschappelijke reizen op last zijner
regeering. Te Neurenberg hield hij zich op bij
Doppelmaijer en gaf daar zijn „Observationes
luminis borealis" in 't licht, waarna hij Italie
bezocht en to Rome d. door Bianchini en
Maraldi getrokken meridiaan verbeterde, alsmede waarnemingen deed over d. intensiteit
v. 't licht en onderzoekingen aangaande d.
ware lengte v. d. oud-Romeinschen voet. Toen
hij te Parijs kwam, was Bouguer voornemens
0. Peru to gaan, ten einde een graadmeting
in d, nabijheid v. d. aequator to doen. Dit gat'
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Cellulose. Deze stof, in onze taal celstof

Celsius aanleiding, een graadmeting in 't hooge
Noorden te ondernemen, die spoedig daarop
door Maupertuis e. a. is ten uitvoer gelegd.
Hij zelf bestuurde met Outhier d. meting in
Lapland en verkreeg v. Lodewijk XV ter belooning een jaarliiksch pensioen, dat hem in
staat stelde to Tpsala in 1740 volgens zijn
aanwijzing on ten deele op zijn kosten een
observatorium to stichten. Na zijn terugkornst
aldaar schreef hij een verhandeling „de observationibus pro figura telluris determinanda
in Gallia habitis" (Ups. 1738). Daarna nam hij
't eerst d. poolshoogte waar volgens d. methode v. Horrebow on hield zich bezig met
d. theorie der wachters v. Jupiter. Naar horn
heeft d. door hem voorgeslagen honderddeelige, thans vrij algemeen gebruikte thermometerschaal d. naam v. die v. Celsius. Hij
stierf 25 April 1744.
Celsius (oLoF), zoon v. d. eerstgenoemde,
gob. in 1716, word in 1747 hoogl. in d. geschiedenis to Upsala. In 1756 word hij in d. adelstand verheven, in 1777 benoemd tot bisschop
v. Lund on in 1786 tot lid der Zweedsche
Academie. Hij was een man v. veelzijdige
kennis on vooral zeer ervaren in d. geschiedenis v. zijn vaderland. Hij vestigde niet
alleen 't eerste letterkundige tijdschrift in
Zweden, „Tidningar om de Lardas arbetee
(in 1742), maar gaf ook eon kerkelijke geschiedenis v. Zweden uit onder d. titel „Svearikes kyrko-historia" (Stokh. 1767) en een geschiedenis v. Gustaaf I (1767), alsmede een v.
Erik d. XIV (Stokh. 1774). Hij overl. in 1794.
Celsus

(AULUS CORNELIUS),

was een beroemd

Romeinsch geneeskundige, die in d. tijd v.
keizer Tiberius leefde. Van zijn werken is
alleen „De Medicina libri octo" overgebleven.
Vooral 't chirurgische gedeelte is in dew
geschriften zeer uitgewerkt on behalve duidelijke beschrijvingen v. vele operation bevat
't nog volledige monographieen over d. lithotomie on d. depressie der cataract. Vooral is
'tgeen hij omtrent d. oogheelkunde zegt belangrijk. In 't algemeen bezielde hem d. geest der
Alexandrijnsche school en die der Asclepiaden.
Aan beide is zijn diaetetiek ontleend, a. d.
laatstgenoemde school zijn algemeene therapie.
Ook d. Hippocratische denkbeelden over d.
semiotiek vindt men bij CELSUS woordelijk
terug, zoodat d. naam v. „Romeinsche Hippocrates", waarmede men hem dikwijls heeft begiftigd, niet ten onrechte op hem is toegepast.
Celsus, een wijsgeer uit d. school v. Epicurus, die in d. 2e eeuw leefde, schreef „Sermo
Verus", waarin 't Christendom hevig aangevallen word. Verschillende, vrij belangrijke
fragmenten zijn er ons v. bewaard in d. wederlegging v. Origenes „contra Celsum libri VIII".
CELSUS beschuldigde 't Christendom v. logische
onhoudbaarheid, blind geloof, inwendige verdeeldheid, zinnelijkheid, dweperij on verregaanden hoogmoed. Hij legt 't ten lasto God
een doel to hebben opgedrongen voor d. schepping der wereld en nochtans door d. verzoening duidelijk to hebben aangetoond, dat Gods
werk onvolmaakt was.
Celten, Zie Kelten.
Celtes (KONRAD), eigenlijk Picket geheeten, een Duitsch humanist, gob. 1 Febr. 1459
to Wipfeld bij Wilrzburg, hield to Leipzig
voorlezingen over poezie en oude schrijvers
en trot daarna door Italie, Bohernen, Polon
on d. Oostzee-landen, waar hij, bier als student, daar als onderwijzer, zich ophield. In
1492 was hij to Ingolstadt leeraar in d. welsprekendheid en dichtkunst, hij stichtte daarna
to Mainz 't Rijnlandsch Genootschap en yes-

CEL.

531

tigde zich eindelijk to Weenen, waar hij als
hoogl. in d. geschiedenis en dichtkunst en
als bibliothecaris v. d. Keizer stierf (4 Febr.
1508). Naar Ital. zede ontving hij in 1487
uit d. hand v. d. Keizer d. lauwerkrans.
Niet alleen heeft hij bewezen een uitstekend
kenner der Latijnsche en Grieksche taal te
zijn, maar hij stond ook als geschiedvorscher
hoog. 0. a. heeft hij d. „Tabula Peutingeriana"
a. 't licht gebracht.
Celtiberiers (d.), een dapper en machtig
yolk v. 't oude Spanje, ontstonden uit een
vermenging v. d. oorspronkelijke bewoners,
d. Iberiers, met d. Kelten. Zij bewoonden d.
zuidwestelijke helft v. Aragon, bijna geheel
Cuenca en Soria en een greet gedeelte v.
Burgos; maar d. naam Celtiberia omvat dikwijls geheel Spanje tot a. d. Guadalquivir.
d. Celtiberiers waren verdeeld in vier stam
men. Hun ruiterij en voetvolk waren uitstekend geoefend. Jaren achtereen weerstonden
zij d. pogingen der Romeinen om hen to
onderwerpen. Eerst na d. dood v. Sertorius
(72 v. Chr.) begonnen zij d. Romeinsche taal,
kleederen en manieren aan to nemen. d.
Voorn. plaatsen waren Legobriga, d. hoofdst.,
Bilbilis en Numantia, dat na een tiebjarige
belegering door Scipio Africanus verwoest
werd (133 v. Chr.).
Celtis L. is een plantengesl. uit d. fam.
der Celtideen. d. Meeste soorten hebben olieachtige zaden en dragon kersachtige vruchten.
d. Bekendste zijn Celtis australis, in Z.-Europa
en Tyrol, en C. occidentalis, in N.-Amerika.
Beide leveren een zeer bruikbare houtsoort
op, d. eerste voor zweepen, wandelstokken,
blaasinstrumenten en messen, d. laatste voor
karren en voertuigen. Ook wordt uit d. zaden
der eerste een amandelachtige olie getrokken;
d. vruchten der laatste worden wel eens als
middel tegen buikloop aangewend. Tot Celtis
L. behooren nog : C. orientalis, in 0.- en Z.-Azie ;
C. crassifolia on Tournefortii, in Armenia, en
C. aculeata in Cochin-China.
Cement. Deze tot 't metselen v. waterdichte muren gebruikte stof bestaat uit een
poeder, gemalen uit een aschgrauwe of geelachtig bruine steensoort, die v. vulkanischen
oorsprong is en v, d. streken langs d. benedenRijn, vooral uit d. omstreken v. Andernach,
n. ons vaderland gezonden wordt in blokken,
die inzonderheid to Dordrecht worden gemalen. 't Cement, ook „tras" genoemd, wordt
vermengd met kalk in verschillende verhoudingen naar d. aard v. 't werk, waartoe men
't bezigt. Men onderscheidt vier soorten v.
cementspecie naar evenredigheid der samenstellende deelen, C., kalk en zand : sterk, 1
deel C. en 2 deelen kalk; sterk bastaard, 2 d.
C. 6 d. kalk en 1 d. zand; bastaard, 1 d. C.,
2 d. kalk, 1 d. zand; slap bastaard, 1 d. C.,
3 d. kalk, 2 d. sand. Doch dit is toepasselijk
op steenkalk ; zoo men schulpkalk bezigt,
maakt men sterk uit 1 d. C. en 2 d. kalk;
sterk bastaard uit 3 d. C., 6 d. kalk, 1 d. zand;
bastaard uit 3 d. C., 10 d. kalk, 3 d. zand; en
slap bastaard uit 1 d. C., 3. d. kalk en 2 d.
zand. — Daar d. Dordsche C. of tras betrekkelijk zeer duur is, wordt zij licht vervalscht
door bijmenging v. zand v. dezelfde kleur.
Men kan dit onderzoeken door in een glas
met zuiver water een handvol cement to doen
en sterk om to roeren; na 't bezinken zal 't
sand, dat specifiek zwaarder is, op d. bodem
v. 't glas gezakt zijn. Tot d. kunstcementen
behoort o. a. 't Portlandcement. Bij d. bereiding v. dit cement worden 3 deelen krijt of
gebrande kalk met 1 deel leem uit d. Medway
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vermengd. Deze bestanddeelen worden in
een „waschmolen" innig vermengd, dan gedroogd, daarna gebrand en eindelijk gemalen
tot een fijn poeder. Bij 't bouwen en metselen
doet men er een gelijke hoeveelheid zand bij.
Portland- en Romeinsch cement noemt men
hydraulisch mortel, omdat 't onder water hard
wordt. Daarom dan ook bewijst 't Portland
cement uitstekende diensten bij 't bouwen v.
dokken en havens.
Cementatie. Zoo noemt men in d. scheikunde en haar toepassing op d. nijverheid d.
gloeiing v. moeilijk smeltende metalen onderling of met andere zelfstandigheden door een
hevig vuur, ten einde een vereeniging of verbinding te bewerken. Zij moeten daarbij a.
d. werking der lucht onttrokken zijn en ook
niet vloeibaar worden. Daartoe sluit men ze
gewoonlijk in een cementeerbus, uit vuurvaste steensoorten gemaakt. Zoo wordt 't
ijzer in zulk een bus gecementeerd met houtskool, ten einde tot steal to worden vervormd,
en koper maakt men tot messing door 't op
die wijze met zink to doen gloeien.
Cenci (BEATRICE), geb. in 1577, was d.
jongste dochter v. een rijk Romeinsch edelman uit diens eerste huwelijk, Francesco
Cenci, die na d. dood v. zijn vrouw trouwde
met Lucrezia Petroni en d. kinderen uit zijn
eerste huwelijk streng behandelde. Om die
reden en niet, zooals vroeger aangenomen
werd, wegens een ongeoorloofde betrekking
v. d. vader tot d. dochter, verbonden zich
Beatrice, haar stiefmoeder en haar broeders,
Giacomo en Bernardino, tegen Francesco en
lieten zij hem in 1598 vermoorden. Tengevolge
daarvan werden Beatrice en Giacomo, zoowel als hun stiefmoeder, ter dood gebracht;
Bernardino kreeg gratio. Bertolotti heeft daze
feiten tot klaarheid gebracht in zijn „Francesco Cenci a la sua Famiglia" (1877). Ook
heeft hij aangetoond, dat 't vermeende portret v. Beatrice door Guido waarschijnlijk een
Madonna is v. Paolo Veronese.
Cene (CHARLES LE), geb. in 1647 to Caen,
was een Fransch godgeleerde, die achtereenvolgens predikant was to Honfleur, Charenton en Londen. Ook in ons land heeft hij
zich een tijdlang opgehouden, toen hij, v.
socianismus beschuldigd, Londen moest verlaten. Hij schreef o. a. „Projet dune nouvelle
version francaise de la Bible" (1696) en „Nouvelle critique de toutes les versions francaises
de la Bible".
Cenis, Zie Mont-Cenis.
Cennini (BERNARDO) leefde in d. 15de
eeuw als goudsmid en lettergieter to Florence, waar hij d. boekdrukkunst invoerde,
die later door zijn zonen Domenico en Petro
verbeterd werd. In 1471 kwam uit hun werkplaats een beroemde uitgave v. Vergilius.
Cenotaphium heat een monument of
tombe ter eere v. een gestorvene, die daar
echter niet begraven ligt.
Censoren waren to Rome twee overheidspersonen, die in 't eerst enkel belast waren
met 't schatten v. d. bezittingen der burgers
en met 't regelen hunner verdeeling in standen, doch die in d. 5e eeuw v. Chr. ook 't
toezicht kregen over d. zaden v. iederen burger en met d. macht bekleed waren raadsheeren en ridders v. d. lijst hunner orde te
schrappen en tot een lageren rang to verwijzen. Hun ambt, dat oorspronkelijk vijf jaren
duurde, doch later tot anderhalf jaar beperkt
werd, gold voor 't aanzienlijkste to Rome on
werd slechts a. diegenen opgedragen, die zich
door aanzien on deugden 't hoogste vertrou-
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wen hunner medeburgers hadden waardig
gemaakt.
d. Betrekking v. censor werd beschouwd
als d. hoogste waardigheid in d. Staat, uitgezonderd 't dictatorschap. d. Macht der
censoren, die niet verantwoordelijk waren a.
eenig staatslichaam, strekte zich ver uit, doch
zij vond tegenwicht in d. bepaling. dat er
steeds twee censoren gekozen werden, die
elkanders besluiten konden vernietigen, in d.
omstandigheid, dat voor hun ambt steeds bekwame en rechtschapen burgers gekozen
werden, en ook daarin, dat 't veto der volkstribunen hen zedelijk kon verplichten, hun ambt
neer te leggen. d. Census of opteekening geschiedde in een gebouw, Villa Publica genaamd. Daar berustte een volledige lijst der
burgers v. Rome, waarop vermeld stond d.
ouderdom v. elk, d. grootte zijner bezittingen
en 't aantal zijner kinderen. Daarenboven
hielden d. censoren een lijst v. d. ridders en
d. senators. d. R egimen ntorum was d. moest
gevreesde en uitgestrekste v. hun bevoegdheden. Zij konden straf (ignominia) opleggen
a. elkeen, wiens gedrag niet strookte met hun
opvatting v. zedelijkheid of plicht. Bijv., indien
iemand verzuimde zijn velden te bebouwen,
of oneerlijken handel dreef, of weigerde te
huwen, of zijn huisgenooten ruw behandelde,
in al die gevallen kon hij tot een lageren
stand gebracht of op andere wijze gestraft
worden. Een senator werd gewoonlijk tot d.
ridderstand, een ridder tot d. volksklasse, een
plebejer tot een lageren tribus gebracht. 't
Ambt v. censor was tot 351 v. Chr. uitsluitend in handen der Patriciers, later werden
ook Plebejers hiertoe gekozen.
Census was een door d. zesden koning v.
Rome, Servius Tullius, ingevoerde schatting
v. 't geheele Romeinsche yolk, zoowel ten aanzien v. getal als vermogen. leder Romeinsch
burger moest om d. vhf jaren, op verbeurte
v. burgerlijke vrijheid en goederen, een nauwkeurige opgave doen, eerst a. d. koningen,
later a. d. consuls, ten laatste a. d. censoren,
v. 't aantal zijner huisgenooten, slaven en
vrijen, alsmede v. d. staat zijner bezittingen.
Doze opgave diende tot grondslag der verdeeling v. 't yolk in 6 klassen, naar evenredigheld v. ieders vermogen, zoo, dat wie 100 000
assen (omtrent 6 000 gld.) bezat tot d. eerste
behoorde, wie 75 000 tot d. tweede, 50 000 tot
d. derde, 25 000 tot d. vierde, 11 000 tot d. vijfde
klasse behoorde; terwijl d. zesde klasse bestond uit hen, die minder dan laatstgenoemde
bezaten. Elke klasse was verdeeld in centurion (honderdtallen), terwijl elke hare afzonderlijke plaats bij 't leger had. d. Census had
ten doel een billijke verdeeling v. 'tgeen d.
burgers droegen in d. lasten v. d. Staat, en
voorkwam 't overwicht v. d. heffe des yolks
op d. openbare aangelegenheden.
Census heet thans d. voet, op welken in d.
meeste staten, die 't stelsel v. yolk s v ertegenwoordiging hebben, 't betalen v. een zekere
som in d. belastingen gevorderd wordt, 'tzij
om staatsburgerlijke rechten to kunnen uitoefenen, 'tzij om tot vertegenwoordiger verkiesbaar te zijn. In ons vaderland is een en
ander bij d. wet geregeld.
Censuur, Zie druhpers (vrijheid v.).
Cent komt v. 't Lat. ceniunt = honderd.
Bij d. G-ermanen verstond men onder cent 't
deel v. een gouw, zoo genoemd, omdat 't 100
huisgezinnen bevatte. Aari 't hoofd v. 't bestuur v. een gouw stand een graaf, over een
cent stand eon ce ittyraaf (Ce ntenarins of Advoccttus). Deze stood d. graaf als ambtenaar
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ter zijde en moest hem als rechter vervangen.
Cent is ook d. naam v. een munt in verscheidene landen.
Centa,urea, L. is d. naam v. een plantengeslacht uit d. familie der Compositae. Dit geslacht bestaat uit ongeveer 200 soorten, die
gedeeltelijk in d. geneeskunde gebruikt, gedeeltelijk als sierplanten gekweekt worden.
d. Meest verspreide soort is Centaurea Cyanus
L., d. korealoem. Verder heeft men : C. centaurium of groot duizendguldenkruid, a nigra L
C. scabiosa L. of grootbloemige centaurie; C.
calcitrapa of sterrendistel-centaurie en C. montana L. of Alpenbloem.
Centauren waren in d. Grieksche mythologic monsters, half mensch en half paard,
voortgebracht door Ixion en d. wolk, die
Jupiter hem in plaats v. Juno ter omhelzing
gegeven had. Hun nakomelingen zijn beroemd
om hun kamp met d. Lapithen op d. bruiloft
v. Pirithous, alsmede om hun strijd met
Heracles (Hercules). d. Wijze Chiron, d. leermeester v. vele helden, was een der centauren. In Amerika vonden d. Spanjaarden ook
wilden, die, voor 't eerst een ruiter ziende,
dozen met zijn paard voor den wezen hielden.
Centenaar (v. 't Lat. Centenarius, d. i.
100 bevattend) beteekent in d. handel een
gewicht v. 100 ponden en is dus in vele landen verschillend. Na d. invoering v. 't metrieke stelsel beduidt 't in Duitschland, Oostenrijk en sommige andere staten een gewicht
v. 50 KG.
Centi, bij d. namen der deelen en onderdeelen v. 't metrieke stelsel v. maten en gewichten gevoegd, duidt er 't honderdste gedeelte v. aan. Zie voorts Platen en gewichten.
Cent jours, d. i. Honderd Dagen, noemt
men 't tijdperk der laatste heerschappij v.
Napoleon I, nl. v. diens terugkeer v. Elba,
20 Maart 1815, tot a. d. herstelling v. Lodewijk
XVIII als koning.
Cento is een stad in d. Ital. prov. Ferrara
en ligt a. d. Reno en a. 't 55 1i2 KM. lange
Centokanaal in een vruchtbare streek. Cento
telt als gemeente 20 000 inw., die een levendigen handel drijven in hennep.
Cento (Lat.) is in eigenlijke beteekenis d.
naam v. een deken, die vervaardigd is v. een
groot aantal kleine stukken v. verschillende
stof (lappendeken of bedelaarsdeken). Bij overdracht duidt men er die soort v. dichtstukken
mee aan, die ontstaan door versch. versregels
v. een schrijver of v. versch. schrijvers tot
een nieuw geheel samen te voegen. Zoo ontstonden d. „Homeros-centones", saamgeflanst
uit Homerische verzen, en d. „Cento-Vergilianus", in d. 4de eeuw vervaardigd door Proba
Falconia, d. vrouw v. d. proconsul Adelfius, en
d. Bijbelsche gesch. tot onderwerp hebbende.
Centofanti (siLvEsTRo), een Ital. taalgeleerde en letterkundige, gob. 8 Dec. 1794 to
Pisa, schreef in 1829 't treurspel „Edipo re"
en werd in 1841 hoogl. in d. gesch. der wijsbegeerte a. 't athenaeum to Pisa. Door zijn
essays over d. werken v. Alfieri, over 't Platonismus in Italie, over Plutarchus en over
Pythagoras, alsmede door zijn gesch. der
Grieksche letterkunde verwierf hij zich d.
naam v. een degelijk geleerde. In 1819 werd
hij inspecteur der Toscaansche bibliotheek,
in 1860 rector dor universiteit to Pisa, terwijl
hij in 't zelfde jaar tot Senator v. 't koninkrijk benoemd werd. Hij overl. 6 Jan. 1830 to
Pisa. Na zijn dood verscheen v. hem nog een
„Vita poetica" (Florence 1881).
Ce ntra, al- Amerika,, Zie Midden-Amerika.
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Vele der oudere natuurkundigen, bijv. d. Pythagoreers, hebben in 't
middelpunt der aarde een nimmer verdoovend
vuur voorondersteld, waaruit zij zeer vele
versch. natuurverschijnselen wilden oplossen;
doch 't bestaan v. zulk een vuur is in later
tijd genoegzaam wederlegd. Tegenwoordig
verstaat men onder centrale warmte d. warmte
in het binnenste der aarde d. Waarneming, dat
d. temperatuur toeneemt, naarmate men dieper in mijnen afdaalt, bewijst, dat d. aarde een
warmte bezit, onafhankelijk v. die, welke zij
v. d. zon ontvangt. Bij elke nadering tot 't
middelpunt der aarde ten bedrage v. 30 a 40 M.
neemt d. temperatuur met 1. C. toe, tot zij
op zeer groote diepte volgens MOHR vrij wel
constant blijft. Zie Pfaff' „Allgemeine Geologie
als exakte Wissenschaft" (Leipz. 1873).
Centraal-zon. Toen men in d. beweging
v. sommige vaste sterren bevestiging vond
v. d. uitspraak der hoogere wiskunde, dat
een hemellichaam niet in d. ruimte kan stilstaan, maar zich bewegen moet, was 't een
zeer natuurlijke gedachte, dat, evenals d.
planeten met haar wachters en d. kometen,
om d. zon loopende, een stelsel vormen, zoo
ook d. zon zelf en vele vaste sterren met
haar, misschien wel 't geheele voor ons
zichtbare gedeelte des heelals, zich te zamen
wentelen om een lichaam, dat als een cen•
trale zon kan worden aangemerkt. d. Glans
v. Sirius heeft velen in vroegeren tijd op
't denkbeeld gebracht, dat deze helderste
der vaste sterren onze centraal-zon wezen
zou. d. Beroemde sterrenkundige Madler te
Dorpat heeft in „Untersuchungen fiber Fixsternsysteme" (2 dln, Mitau 1847—'48) d. stelling geopperd, dat 't z waartepunt v. 't ons
bekende gedeelte v. 't heelal in 't Zevengesternte ligt en dat Alcyone met d. meeste
waarschijnlijkheid te houden is voor d. centrale zon, om welke zich d. sterrenhemel
wentelt. Wanneer men met Madler d. parallaxis v. doze ster op 0,0065 v. een seconde
stelt, dan is haar afstand v. ons 31 1/2 millioen
maal d. halve diameter der aardbaan, een
lengte, die door 't licht eerst in 500 jaren
doorloopen wordt, en Madler berekent d. omloopstijd onzer zon om dat centrale lichaam op
omstr. 20 millioen jaren. In 1857 heeft Madler
zijn onderzoekingen verder uitgebreid. Verscheidene sterrenkundigen v. naam echter
twijfelen a. d. juistheid v. Madlers gevolgtrekkingen.
Centrale beweging is d. beweging v.
een lichaam, onderworpen aan een aantrekkende kracht, uitgaande v. een lichaam, dat,
als punt beschouwd, middelpunt (centrum)
genoemd wordt. d. Kracht heet centripetaalkracht. (Haar tegengestelde wordt ook wel
centrifugaalkracht genoemd en is een hulpgrootheid, ingevoerd voor 't beschouwen v.
een relatieve beweging als een absolute).
Indien d. aantrekkingskracht alleen werkte,
zou 't aangetrokken lichaam met 't centrum
samenvallen. Doch dit wordt belet, indien 't
lichaam een snelheid heeft, niet naar 't centrum gericht. Zooals elke snelheid, heeft ook
deze snelheid d. richting v. d. tangens (raaklijn, zie 't art. Tangens) v. d. baan, die 't nu
genoodzaakt wordt te beschrijven. Die lijn
is een kromme, welker gedaante afhangt v.
d. oorspronkelijke snelheid des lichaams, maar
in elk geval, gelijk d. hoogere wiskunde leert,
moot bestaan in sen der kegelsneden (zie
Kegelsneden), indien d. wet v. aantrekking die
v. Newton is. Doch, gelijk uit een bepaald
punt op d. oppervlakte v. een kegel slechts
Centraalvuur.

don parabool en OOn cirkel kunnen worden
gevormd en daarentegen een oneindig aantal
ellipsen en hyperbolen, zoo leert ook d. wiskunde, dat bij vrije beweging d. cirkelvormige en parabolische slechts bij een vast bepaalde, geen d. minste afwijking toelatende
snelheid v. 't bewegend lichaam kunnen
plaats vinden, terwijl d. elliptische en hyperbolische uit versch. snelheden ontstaan. Indien
M d. massa v. 't centrum is, r o d. afstand v.
't aangetrokken lichaam tot 't centrum en co
d. bij dozen afstand behoorende snelheid, dan
wordt d. baan bij cot < 2 M een ellips, bij
ro

2 31
een hyro
ro
perbool, bij co = o een naar 't centrum gerichte

cot = 2M

een parabool, bij co' >

rechte lijn en bij co t = — een cirkel, indien d.
ro

hook tusschen co en ro = 90° is. d. Elliptische is d. algemeene gedaante v. d. loopbanen, die d. hemellichamen in hun centrale
beweging om een middelpunt beschrijven. Beschouwt men d. zon als centrum, dan beschrijven d. planeten en kometen kegelsneden
on wel alle planeten on verscheidene kometen
ellipsen. d. Gedaante der ellips hangt, gelijk
gezegd is, v. d. oorspronkelijke snelheid des
enen lichaams af. 't Centrum is een
aangetrokk
der brandpunten. Is cot < — dan is 't punt ,
ro
waar d. snelheid co is, 't aphelium, 't punt
der baan, 't verst v. 't centrum gelegen ; is
co t > —, dan is 't punt, waar d. snelheid co is,
ro

't perihelium, 't punt der baan, 't dichtst bij
't centrum gelegen.
zaak duidelijk to maken
Ten einde
nemen wij tot voorbeeld d. centrale beweging
der aarde om de zon. Indien d. eerste in 't
oogenblik v. haar ontstaan volstrekt geen
snelheid had gehad, zou zij oogenblikkelijk
in een rechte lijn naar d. zon zijn gevallen.
Wij nemen nu aan, dat d. aanvangssnelheid
co der aarde loodrecht is op r 0, d. verbindingslijn v. d. aarde met d. zon, en dat M d. massa
der zon is. Bestond d. aantrekkingskracht der
zon niet, dan zou d. aarde zich in dezelfde
richting onophoudelijk voortbewegen. Nu echter dwingt haar die aantrekkingskracht, v. die

A

richting of to wijken on niet v. A n. B, maar
v. A n. C to loopen. Hoe greeter d. kracht
is, die d. zon op haar uitoefent, des to verder
zal d. lijn A C v. d. richting A B afwijken
dan is ZA = ZC =
Z C , , m. a. w.: d. aarde loopt dan om d.
Z
zon in een lijn, bestaande uit een oneindig
getal punten, die alle even ver v. d. zon
zijn, — in een cirkel. Is daarentegen d. snelheid geringer dan die, waardoor een cirkel-
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vormige baan ontstaat, dan trekt d. zon d.
aarde nader tot zich; Z 0 is kleiner dan Z A,
Z C . nog kleiner, enz.; heeft d. verbindingslijn
v. aarde en zon (Z A) een hoek v. 180° doorloopen, dan neemt d. afstand v. d. aarde tot
d. zon weer toe, tot na een geheelen omloop
d. aarde weer in A gekomen is. In 't punt,
waar d. aantrekking der zon 't zwakst
werkt, is ook d. snelheid 't kleinst; waar d.
centripetale kracht 't grootst is, bereikt ook
d. snelheid haar maximum. 't Laatste punt
heat perihelium (zonsnabijheid), 't eerste aphehum (zonsverheid) en d. lijn, die beide vereenigt, heat d. lijn der Apsiden (zie Apsiden).
Daar nu d. snelheid der aarde in 't aphelium 4,036 en in 't perihelium 4,173 geogr.
mijlen in een seconde bedraagt, verschilt ook
haar loopbaan om d. zon weinig v. d. cirkelvorm. Zij zou dozen vorm hebben, indien
haar snelheid juist 4,1389 mijlen in een seconds bedroeg. Bij 't bovenstaande moat opgemerkt worden, dat geen rekening gehouden
is met d. afwijkingen, door d. aantrekking,
die d. aarde v. d. planeten ondervindt, teweeggebracht in d. elliptischen vorm der baan.
Over d. gevolgtrekkingen, die met betrekking tot d. bewegingen der lichamen v. ons
zonnestelsel of moor algemeen v. lichamen
in d. wereldruimte, uit d. gezamenWke working der central() krachten voortvloeien, zie
men 't art. Keppler (Wetten v.).
Centralisatie. Door dit woord wordt
aangeduid d. toepassing v. 't beginsel, dat
alle beheer in d. onderdeelen v. d. Staat moat
uitgaan v. d. hoogste staatsmacht zelf. Zij
bevordert d. eenheid v. 't geheel, maar loopt
Licht gevaar, daardoor d. regelmatigen gang
der versch. onderdeelen to belemmeren. Terwijl
zich ten doel stelt 't bevorderen v.
gemeenschappelijke samenwerking v. alle
bestanddeelen v. 't raderwerk des staatsbestuurs, beneemt zij licht een genoegzame zelfstandigheid v. handelen a. daze. 't Is dus een
volstrekte voorwaarde v. een geregelden loop
der zaken, dat d. centralisatie haar juiste
maat heeft naar de behoeften, zeden, gebruiken on herinneringen v. d. ondersch. gedeelten eens yolks.
't Romeinsche Rijk was een v. d. merkwaardigste voorbeelden v. centralisatie. 't
Rijk v. Karel d. Grooten levert ons een ander
voorbeeld. d. Pogingen, die in d. nieuweren
tijd aangewend zijn om een groote monarchic
to stichten, geschoeid op d. leest v. 't Romeinsche rijk, zijn mislukt. Er ontstond in d.
plaats daarvan een groep v. machtige staten,
wier zelf behoud centralisatie, gesteund door
een stark leger, noodzakelijk maakte. In d.
strijd om 't bestaan op 't Europeesche vasteland konden die staten dien vorm v. bestuur
niet missen. In onzen tijd, waarin 't constitutioneele beginsel meer on meer op d. voorgrond treedt, zou 't centralisatiesysteem, consequent toegepast, eer verlammend dan versterkend op d. Staat inwerken. Toch is 't
waar, dat vaste regels, in hoever dit regeeringsstelsel losgelaten moot worden, niet to
geven zijn, maar of han gen v. d. behoeften
v. elken Staat in 't bijzonder en v. d. omstandigheden, waarin hij verkeert. In ons land
is a. d. provinciale en gemeentelijke autonomic een plaats aangewezen, die zonder d.
Regeering in haar bewegingen to belemmeren
haar taak tegelijkertijd steunt en verlicht.
Een treurig voorbeeld echter, hoe d. overheerselling v. d. tegenovergestelden vorm v.
bestuur, d. decentralisatie, noodlottig werken
kan, levert d. geschiedenis v. d. Republiek
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der Zeven Vereenigde Provinciln, waarin
elk der Gewesten eon zelfstandigheld bezat,
die elken belangrtjken maatregel vertraagde,
zoo niet geheel tegenwerkte.
Centranthus DC. is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der Valerianaceen. Als
sierplanten worden gekweekt d. soorten :
C. ruber DC., met schitterend donkerroode
bloemen, on C. macrosiphon Boiss., met rozeroode of witte bloemen.
Centrifugaal-machines (d.) zijn toepassingen v. d. centrifugale kracht. In d. nijverheid vinden zij velerlei aanwending bij 't
drogen v. verschillende stoffen of bij d. afzondering v. vaste lichamen uit vloeistoffen. In
wasch- on bleekinrichtingen, papier- en stijfselfabrieken verrichten zij d. eerste functie,
in suikerfabrieken d. tweede, doordat zij d.
stroop v. d. suiker scheiden. In hoofdzaak
bestaan d. centrifugaalmachines uit een snel
ronddraaienden trommel, waarvan d. wanden
v. talrtjke gaatjes voorzien zijn. Door d. snelle
draaiing wordt d. vloeistof door d. openingen
geperst, terwijl d. vaste lich amen achterblijven.
Centrifugale .kracht, Zie Centrale bewegi rig.
Zie Centrale beCentripetale kracht,
weging.
Centrum of middelpunt is in d. meetkunde
't punt v. een figuur of v. een lichaam, dat
alle rechte lijnen. welke door dat punt gaan
on twee punten v. d. omtrek of v. d. oppervlakte verbinden, doormidden dealt. Centrum
der zwaarte of zwaartepunt heat in d. natuurk.
't punt, waarin d. resultants v. d. working
der z waartekracht aangrijpt. Centrum v. beweging is 't punt, waarom een lichaam of eon
stelsel v. lichamen draait.. In d. krijgswetenschap is 't centrum 't midden v. een slaglinie in tegenstelling met d. beide vleugels.
't Centrum is gewoonlijk 't sterkste deal v.
een slaglinie. d. Verbreking daarvan is dan
ook in vele gevallen beslissend voor d. uitslag v. een gevecht. Napoleon, wiens gewone
tactiek dit was, be wees dit o. a. in d. slag bij
Austerlitz. In d. staatkunde verstaat men
onder centrum dat gedeelte v. een parlement,
dat 't midden houdt tusschen d. beide uiterste
staatkundige partijen, die v. 't behoud on v.
d. vooruitgang. Hoewel in ons land d. Katholieke partij wel eens met dien naam bestempeld wordt, wordt hij bijna uitsluitend gebezigd
voor d. Katholieke fractie in 't Pruisische Huis
der Afgevaardigden en in d. Rijksdag, waar
't centrum, vooral sedert d. aanneming der
Meiwetten, zich als politieke partij krachtig
golden deed. Zijn hoofdleider was in d.laatste
jaren Win dthorst, d. afgevaardigde v. Meppen.
Zie 't art. Wind thorst.
Centumviri (woordelijk „honderd man")
was een rechtscollege in 't oude Rome, dat d.
rochtspraak had in civiele zaken on uit 105
laden bestond, 3 uit elken tribus. Ten tijde v.
Augustus waren er 180. Onder d. keizers nam
dit college in aanzien toe, daar 't d. rechtsgeleerden d. gelegenheid aanbood, daar hun
welsprekendheid en kennis der wetten to
toonen.
Centuries, eigenlijk een aantal v. 100 personen, was bij d. Romeinen d. naam v. een
afdeeling, zoowel in staatkundigen als in
krijgskundigen zin. Volgens d. staatsregeling
v. Servius Tullius was ieder der zes klassen,
waarin 't Romeinsche yolk naar 't vermogen
ingedeeld was, verdeeld in centurion, waarvan d. eene helft uit jongeren, d. andere uit
ouderen bestonden. Zoo had d. eerste klasse
80, de tweede 20, d. derde en vierde ieder 20,
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d. vjjfde 30 centurion, terwijl d. zesde uit
slechts een centuria bestond. Met d. 18 riddercenturiOn en d. 4 centurion timmerlieden
en muzikanten waren er in 't geheel 193.
Elke centuria had den stem. In 't Romeinsche
krijgswezen was een centuria 't 60ste deel v.
een legioen. Sedert d. tijd v. Marius vormden
6 centurion een cohorte en 10 cohorten een
legioen. d. Aanvoerder v. een centuria heette
centurio.

Centurion (Maagdenburgsche) noemt men
't eerste uitvoerige werk v. Protestantsche
zijde over d. kerkelijke geschiedenis, omdat
't bij eeuwen was afgedeeld. 't Plan tot dit
werk werd ontworpen in 1552 door Matthias
Flacius. Met hem waren Johannes Wigand,
Matthias Judex, Basilius Faber, Andreas Corvinus en Thomas Holzhater d. voornaamste
medearbeiders en vele Evangelischgezinde
vorsten en aanzienlijken begunstigden d. uitgave v. dit werk. d. Centuriatoren (zoo noemde
men d. bewerkers) brachten 't werk echter
niet verder dan tot 't jaar 1300. 't Werd uitgegeven te Bazel, 1559-1574, in 13 dln. Baronius schreef zijn „A.nnales ecclesiastici" om
't te wederleggen.
Cephaelis Swartz is d. naam v. een
plantengesl. uit d. fam. der Rubiaceen. Dit
geslacht bestaat uit ongeveer 70 soorten, die
in Amerika groeien en waarvan vele in d.
geneeskunde aangewend worden. Een der belangrijkste is C. Ipecacuanha Rich. (braakwortel), die in tropisch Amerika groeit. d. Wortel
komt in cilindervormige stukken in d. Mandel
en wordt als braakmiddel veelvuldig gebruikt.
In apotheken heeft hij d. naam v. Radix
Ipecacuanhae. 't Werkzame bestanddeel ervan
heat emetine. (Zie 't art. braakwortel).
Cephalanthus L. is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der Rubiaceen. 't Komt in
Oost-Indio en tropisch Amerika voor. C. occidentalis L. is een 2 M. hooge heester, die dikwijls in parken aangetroffen wordt.
Cephalaria Schrad. is d. naam v. een
plantengesl. uit d. fam. der Dipsaceen. d.
gende soorten behooren tot d. plantenwereld
v. Midden-Europa: Cephalaria alpina R. S. op
d. Alpen en C. transsylvanica in Siebenburgen. d. Zaden dozer planten worden gebruikt
tegen huiduitslag.
Cephalonia is 't grootste der Ionische
Eilanden (zie Ionische eilanden), aan d. westzijde v. 't schiereil. Morea en a. d. ingang der
golf v. Patras gelegen op 38' N.-B. d. Kust
biedt vele voortreffelijke ankerplaatsen aan
en 't eiland is door drie bergketenen door
sneden. d. Hoogste top is d. Clatovuni (Ital.
Monte-Nero), die 1620 M. hoog is. d. Oppervl.
bedraagt 16'12 vk. geogr. mijlen; 't getal der
inwoners, die meestal tot d. Grieksche Kerk
behooren, is 70 000. d. Veeteelt heeft er weinig
to beteekenen. d. Voornaamste producten zijn:
wijn, katoen, olijven en kronten. d. Inwoners
staan als uitmuntende zeelieden bekend. d.
Hoofdstad Argostoli heeft 7000 inw. en is d.
zetel v. een Griekschen bisschop. Cephalonia
was in d. heldentijd onder d. naam Samos
of Epirus melaena bekend en behoorde tot
't koninkrijk Ithaca. Later maakte 't met d.
vier steden Pale, Cranii, Same en Pronos een
republiek uit. In d. Peloponnesischen oorlog
kwam 't eiland a. d. Atheners, later a. d. Romeinen, daarna a. 't Byzantijnsche rijk. In d.
13de eeuw behoorde 't a. d. republiek Veneto,
na 1797 a. d. Franschen, vervolgens a. d.
Russen en in 1809 a. d. Engelschen. In 1863
kwam 't a. Griekenland. In 1867 werd 't door
een aardbeving geteisterd.
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Cephalopoda of Koppootigen (d.) is
d. naam v. eon orde der weekdieren (Mollusca).
d. Kop dozer dioren is door een duidelijke
insnoering van 't overige gedeelte v. 't lichaam
gescheiden. 't Dier heeft twee groote oogen;
d. mond, die op een papagaaisnavel gelijkt, is
met hoornachtige tandjes bezet; 't heeft 8 of
10 met zuignappen of ook met haken bezette
vangarmen, die 't dier zoowel dienen om zich
to voeden als om zich to bewegen. d. Romp
is door een zakvormigen mantel omgeven,
in walks holte 't water door d. zoogenoemden
„trechter" binnendringt. Behalve 't water, dat
d. koppootigen voor hun kieuwen adorning noodig hebben, komen in deze buis bij de wijfjes
d. eieren, terwijl er zich tevens behalve d.
uitwerpselen een donkere vloeistof in ontlast,
die in d. zoogenoemden inktbuidel bevat is.
d. Huid vertoont een levendig kleurenspel.
Vele hebben een kalkachtige schaal, die min
of moor spiraalvormig gewonden en in kamers
verdeeld is. Tot doze orde behooren de Nautilus L. (scheepsboot), Nauta Pompilius L. (Parelboot), Nautilus umbilicatus (Navelboot), die
zeldzaam is, on een groot aantal uitgestorven
geslachten. d. Meeste nu levende koppootigen
hebben een inwendig, aan d. rugzijde gelegen
beenstuk on een kraakbeenachtigen schedel.
Alle zijn zeebewoners. Naar 't aantal der kieuwen verdeelt men ze in Vierkieuwigen on Tweekieuwigen (waarv. d. Sepia of inktvisch d. meest
bekende soort is), d. eersten met uitwendige
schalen en grootendeels uitgestorven, d. laatsten met inwendige schalen. Tot doze groep
behooren d. fam. der Achtvoeters (Octopoda),
met 8 vangarmen en zonder schalen, welke
a. d. kusten leven, en die der Tienvoeters
(Decapoda), die in de oceaan aangetroffen worden, met 10 vangarmen, waarvan 2 langer z - n
dan d. andere. d. Reuzenkoppootige, die 10 M.
of nog langer wordt en in d. Noordsche zeeOn
leeft, behoort hiertoe.
Cephalos was volgens d. mythologic) d.
echtgenoot v. Procris, dochter v. Erechtheus,
die hij een hartelijke liefde toedroeg, totdat
zij zich door Pteleon tot ontrouw liet verleiden. Toen Cephalos dit ontdekte, vluchtte zijn
gemalin n. 't eiland Creta; later verzoenden
d. echtgenooten zich weder met elkander, doch
niet lang daarna had Cephalos 't ongeluk,
haar op d. jacht to dooden. Hij bezat een
werpspies, die nimmer miste en waarmee hij
elken morgen ter jacht ging. Daar Procris zijn
trouw verdacht, bespiedde zij hem. Hij, gerucht hoorende, waande, dat 't eenig wild was,
on wierp zijn werpspies onwetend naar zijn
gemalin, die daardoor gedood word. Door
d. Areopagos to Athene tot eeuwigdurende
verbanning daarvoor veroordeeld, begaf hij
zich n. Thebe, waar hij met Amphitryo deel
nam a. d. krijgstocht tegen d. inwoners v.
't eiland Tenedos, waarover hem na behaalde
overwinning het gebied gegeven word. Een
ander verhaal meldt, dat Cephalos op d. aangeduiden tocht een tempel voor Apollo op d.
Leucadische rots stichtte on zich vervolgens
tot boete wegens 't dooden zijner gemalin v.
doze rots stortte.
Cephareos is een voorgebergte op 't oil.
Euboea, thans Negropont. 't Is vermaard ge
worden door d. z ware schipbreuk, die er d.
Grieksche vloot Teed na haar terugkomst v.
Troje, ten gevolge der bedriegelijke baak, die
Nauplius er geplaatst had, om zich over d.
moord v. zijnen zoon Palamedes to wreken.
Cepheus is een sterrenbeeld in d. nabijheid der Noordpool. 't Is kenbaar aan drie
heldere, in een eenigszins kromme lijn staande
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sterren, v. welke d.'t verst v. d. poolster staande
v. d. tweede grootte is en d. naam.Alderamin
(eigenl. El-djiraeljemin, rechterarm) draagt. 't
Sterrenbeeld staat tuss. d. Kleinen Beer en d.
Melkweg, omtrent midden tuss. twee der kenbaarste sterren a. d. hemel, beide v. d. eerste
grootte: Wega in d. Lier en Capella in d.
Wagenman.
Over Cepheus zelf zie men 't art. Andromeda.
Cephissos was een rivier, die langs 't
oude Athene stroomde, doch die sedert eeuwen
geheel opgedroogd en verdwenen is. — Van
een andere rivier v. dezen naam in Phocis
word gezegd, dat zij een voorspellende kracht
ontleende a. d. zetel v. 't orakel v. Themis,
in haar nabijheid gevestigd.
CEPHISSOS is ook d. naam v. een persoon,
die door Apollo in een zeemonster werd veranderd. Ovid. Illetam. VII. 388.
Ceracchi (GIUSEPPE), gob. to Rome omstreeks 1760, had als beeldhouwer veal room
verworven, toen in 1799 d. omwenteling in
zijn vaderstad hem bewoog, d. kunst met d.
politiek to verwisselen. Als een der ijverigste
aanhangers v. d. republiek zag hij zich, na
d. herstelling v. 't pauselijke gezag, genoodzaakt Rome to verlaten. Hij begaf zich naar
Parijs, waar hij in Bonaparte een vijand der
vrijheid meende to zien on met eenige zijner
kunstgenooten 't ontwerp smeedde, hem v.
't leven to berooven. d. Samenzwering werd
echter ontdekt en Ceracchi met Arena, Damerville on Topino Lebrun 10 Oct. 1800 in d.
schouwburg in hechtenis genomen. Met zijn
medeplichtigen ter dood veroordeeld, onderging hij zijn vonnis 31 Jan. 1801.
Ceram is een oil. in d. 0. I. archipel, dat
zich uitstrekt v. 2° 46 , tot 3° 51' Z. Br. en v.
127° 571 tot 131° 53' 0. L. v. Greenwich. 't
Heeft een oppervlakte v. 320 vk. geogr. mijlen.
't Eil. wordt in zijn lengte doorsneden door
eon bergketen, waarvan d. hoogste top 3000
M. hoog is. 't Daarvan afvloeiende water
vormt eon reeks v. rivieren, die veal bijdragen tot d. vruchtbaarheid v. 't oil. Men vindt
er groote bosschen, die voortreffelijk timmerhout opleveren en herten, wilde zwijnen, wild
rundvee, benevens een menigte fraai gevederde
vogels, ook den casuaris tot verblijfplaats
strekken. Sago wordt er in groote hoeveelheid gewonnen. d. Inw., in 't binnenland meest
Alfoeren on Papoea's, a. d. kusten meest Maleiers, zijn grootendeels onbeschaafd. Hun
aantal wordt op 190 000 geschat.
't Eil. wordt verdeeld in twee deelen: greet
Ceram, 't oostelijkste, en klein Ceram, 't westelijkste gedeelte, welke door d. landengte v.
Tanoenoe verbonden zijn. 't Behoort tot d.
residentie Amboina.
Cerambyx, Zie Boktorren.
Ceram-Laoet is d. naam v. een oil., dat
tot d. Ceram-Laoet-groep of Ceramsche eil.
behoort, welke een oppervl. hebben v. omstr.
vk. geogr. mijlen, met 3 000 inw. en onder
't bestuur v. d. resident v. Amboina staan.
Deze eilanden zijn v. weinig belang.
Ceraphanion is d. naam v. doorschijnende
beelden v. was. Om deze to vervaardigen,
wordt een mengsel v. was en terpentijnolie
in een 2 mM. dikke laag op een glasplaat uitgespreid. Met een ivoren stift worden licht
en schaduw aangebracht, door d. waslaag to
verdunnen of to verdikken. d. Wasplaat wordt
nu in een raam gezet, dat gevuld wordt met
een gipsbrij. Nadat deze gedroogd is, wordt
d. glasplaat er afgenomen, en men heeft nu
een vorm verkregen, waarvan men, indien
men hem met water bevochtigt, daarna in
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een raam zet en dit met een mengsel v. was
en terpentijnolie volgiet, een willek eurig aantal wasafgietsels kan vervaardigen.
Cerastrum, Zie Hoornbloem.
Cerata zijn heelmiddelen voor uitwendig
gebruik, waarvan cern = was, waarnaar zij genoemd worden, 't hoofdbestanddeel uitmaakt..
In d. nieuwere pharmacopcea komen zij niet
moor voor, doch in apotheken zijn zij nog
verkrijgbaar, zooals : Ceratum Aeruginus (likdoorn- of groenspaanceraat) on Ceratum Cetacei
(lippenpo made).
Ceratinus (JAKoBus) overl. als leeraar in
d. Grieksche taal to Leuven, 20 April 1530,
Zijn voornaam.ste geschriften zijn : „Lexicon
Graeco-Latinum" (1524); „De sono literarum,
praesertim Graecarum libellus eruditus" (1529)
on „Primus et secundus dialogus B. Joannis
Chrysostomi de sacerdotis dignitate" (1529).
Ceratodus is d. naam v. een visschengeslacht, in 1870 in Queensland ontdekt. Daar
d. ceratodus good ontwikkelde kieuwen en
een long bezit, behoort hij tot d. visschen
met dubbele ademhaling (Dipnoi). Hij bereikt
een lengte v. ongeveer 2 M., heeft een zijclelings ingedrukt lichaam met groote schubben,
on een kraakbeenig geraamte. Daar d. ademhaling door kieuwen niet voldoende is, komt hij
uit 't slijk, waarin hij zich begraaft, aan d. oppervlakte om zijn luchtblaas of long to vullen..
't Vleesch wordt geacht in smaak voor dat v.
d. zalm niet onder to doen. Tot dit geslacht
behooren nog behalve Ceratodus Forsteri, C.
miolepis, een kleinere soort on C. Palmeri, een
fossiele soort uit 't alluvium in Queensland.
Ceratonia, Zie Jansbroodboom (s.).
Ceratophyllum,

Zie Hoornblad.

Cerbera L. is d. naam v. een plantengesl.
uit d. fam. der Apocyneen, waartoe een aantal
boomen en heesters uit d. tropische gewesten
behooren. Vele soorten zijn stork vergiftig.
Als siergewassen worden zij niet zelden gekweekt. Tot dit geslacht behooren o. a.: Cerbera Ahovai L., een boomsoort in Brazilie;
C. lactaria Hamilt, die op d. Molukken thuis
behoort on uit wier zaden olio gewonnen
wordt; on C. laurifolia Bot. Cab., een heester,
die in O.-Indio groeit, uiterlijk op d. laurierboom gelijkt on welriekende bloemen draagt.
Cerberos noemden d. Ouden d. bond met
drie, volgens Hesiodos zelfs met vijftig koppen, die door Typhon bij Echidna was verwekt on d. ingang tot d. onderwereld bewaakte. Hij was zoo kwaadaardig, dat hij a.
honderd ketenen vastlag en dat, zoo hij losgelaten was, zelfs d. Furien voor hem zouden
zijn gevlucht. Heracles sleepte hem gebonden
n. Heraelea.
d. Naam Cerberos is door Hevelius gegeven
aan een groep kleine sterren tuss. d. Arend,
d. Lier, Heracles on Ophiuchus. Dit kleine
sterrenbeeld wordt gevonden, als men d. staanden of langen balk v. 't kruis, dat d. hoofdfiguur v. d. Zwaan uitmaakt, n. beneden verlengt.
Cerboruco is d. naam v. een vuurspuwenden berg in Mexico, tuss. Guadalaxara en
d. kust gelegen.
Cercis L. is d. naam v. een plantengesl.
uit d. fam. der Legmninosae (Peuldragers).
Daartoe behooren o. a.: Cercis canadensis L.,
in Canada; C. chinensis L., in China, en C. sibquastrum, of Judasboom, in Z.-Europa. d. Laat
ste heeft fraaie, roode, welriekende bloemen
en wordt in d. heestervorm dikwijls in parken aangetroffen. Het schoon geaderde bout
(Cercishout) is zeer gezocht door schrijnwerkers en pijpenfabrikanten.
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Cercle (Fr.) bet. kring, cirkel; ook wordt

't gebruikt in d. zin v. gezelschap v. aanzienlijke personen of in dien v. klein, besloten
gezelschap.
Cerda (JUAN DE LA), hertog v. MedinaCeli, werd in 1540 geb. Hij bekleedde 't ambt
v. Staatsraad, toen d. Koning hem tot opvolger v. Alva benoemde. Philips II wilde nl.
beproeven, wat met zachtheid in d. Nederlanden uit te werken was, en had daarom
Medina-Celi, die bekend was om zijn zachtmoedig karakter, tot Landvoogd benoemd. Deze
had echter geen reden, zich to beroemen op
't onthaal, dat hem te beurt vie]. d. Geuzen,
door Bouwen Ewoutsz. aangevoerd, zeilden
hem tot Vlissingen te gemoet en tastten
onverschrokken zijn schepen aan, die twee
duizend Spaansche soldaten a. boord hadden.
Verscheidene Spaansche schepen werden genomen en vele strandden. Medina-Celi redde
zich met 't deerlijk gehavend overschot te
Sluis. d. Nieuwbenoemde Landvoogd kon wel
bevroeden, dat 't een ongelukkig oogenblik
was om voorstellen v. vrede te brengen, nu
't halve land in oproer was. Zijn lastbrief
luidde, d. land voogdij niet te aanvaarden, eer

Alva die afstond; Alva haastte zich echter
niet 't bewind aan hem over te doen. MedinaCeli ging n. d. baden te Spa en vertrok na
eenige maanden weer n. Spanje, waar hij
door d. Koning tot grootmeester der Koningin
benoemd werd en in 1586 overt.
Cerdagne is d. naam v. een vruchtbaar
landschap, in een dal a. d. bovenloop v. d.
Segre in d. Oostelijke Pyrenean gelegen en
gedeeltelijk tot Frankrijk (Pyrenees Oriental es),
gedeeltelijk tot Spanje (CataloniO) behoorende.
d. Naam is afgeleid v. dien der Ceretani, een

ouden Iberischen stam.
Cerealia, afgeleid v. Ceres, zijn in beperkten zin d. Grassen (Gramineen), wier zaden een
belangrijk voedingsartikel zijn voor menschen
en dieren. Soms wordt ook d. boekweit (fam.
der Polygonaceae) daartoe gebracht. Tot d.
cerealia behooren dus tarwe, gerst, rogge, haver, rijst en mais. Cerealia heeten ook d. door
d. Romeinen ter eere v. Ceres gevierde feesten en spelen. 't Eerste was een lentefeest
en duurde v. 15-19 April. Een ander Ceresfeest werd in Aug. gehouden en was een
herinnering a. d. hereeniging v. Ceres met
haar dochter Proserpina.
Cerebraalstelsel
heet dat gedeelte v.

't zenuwstelsel in 't dierlijk lichaam, dat d.
hersenen (cerebrum) omvat met d. zenuwen,
welke v. daar uitgaan of er in eindigen.
't Bevat dus ook alle zenuwen, die n. de zinsorganen gaan.
Cerebrine is een stikstof houdend bestand
deel v. d. zenuwen en hersenen. 't Is een
licht, wit hygroscopisch poeder, dat in kokenden alcohol oplosbaar is.
Ceremoniale Romanorum is een work,
op last v. paus Innocentius VIII door Augustus Patricius Piccolano vervaardigd, dat
een beschrijving bevat van 't ceremonieel a
't Pauselijk Hof. 't Is uitgegeven door Marcellus (Venetia 1516).
Ceremonie noemt men d. vorm, die zoowel
in d. Kerk als in d. Staat en 't burgerlijk leven
bij plechtigheden wordt in acht genomen.
Ceremonieel is 't geheel der gebruiken,
welke in 't openbare leven bij feestelijke gelegenheden worden in acht genomen 't Wordt
onderscheiden in Staats- en Hofceremonieel en
in volkenrechtelijk ceremonieel. Tot 't laatste
behoort o. a. 't groeten ter zee, d. regeling v.
d. voorrang en titelatuur op congresses. In
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monarchale staten worden d. ceremoni6n bij
d. kroning, inhuldiging, 't huwelijk, d. begrafenis en audientie v. vorstelijke personen
vastgesteld door een hofbeambte, ceremoniemeester genoemd. Naar 't voorbeeld v. 't Byzantijnsche Hof werd 't ceremonieel a. d.
Europeesche Hoven door Karel d. Grooten
ingevoerd. Aan 't Hof v. Filips II v. Spanje
en dat v. Lodewijk XIV bereikte 't zijn toppunt. Eerst d. nieuwere tijd heeft in plaats
der omslachtige vormen meer eenvoudige
ingevoerd. Napoleon I echter hield a. die oude

vormen a. zijn Hof nog streng d. hand. Aan
d. Oostersche Hoven, vooral in China, beheerscht 't ceremonieel 't geheele Hofleven.
Ceres, bij d. Grieken Demeter genoemd,
was volgens d. Grieksch-Romeinsche mythologie een dochter v. Kronos (Saturnus) en
Rhea, d. godin v. d. landbouw, alsmede v.
maatschappelijke orde en wetgeving. d. Ouden
schijnen daarmee te kennen gegeven te hebben,
dat zij d. landbouw als een hoofdmiddel v.
ontwikkeling en geregeld maatschappelijk
leven aanmerkten. Dit denkbeeld merkt men
ook op in d. mythische verhalen v. haar lotgevallen en in d. feesten, die te harer eere
gehouden werden. Zij werd bijzonder vereerd
op d. eil. Creta, Delos, Sicilia, alsmede in
Klein-Azie, Arcadia, Megara en Attica, en
afgebeeld met een kroon v. aren op 't hoofd,
een sikkel in d. eene en aren in d. andere hand.
Ceres is ook d. naam v. d. 't eerst ontdekte
der Asterolden, in d. groep tuss. Mars en
Jupiter. Zij werd ontdekt door d. sterrenkundige Piazzi te Palermo (2 Jan. 1801), die zich
bezig hield met 't nauwkeuriger bepalen der
plaats v. een menigte reeds vroeger waargenomen sterren. d. Omloopstijd v. Ceres bedraagt
4 jaar en ruim 220 dagen; haar gemiddelde

afstand v. d. zon 2 767 meal die der aarde of
ruim 56 mill. geogr. mijl. Haar sterrenkundig
teeken is een kruisje met een sikkel er op.
Cereus is d. naam v. een plantengesl. uit
d. fam. der Cacteen, waarvan ongeveer 200
soorten bekend zijn, die vooral in tropisch
Z.-Amerika voorkomen. Zij hebben lange,
zuil- of slangvormige, drie- of veelhoekige of
rondo stammen en dragen groote, fraaie bloemen. d. Cereen zijn 't belangrijkste geslacht

dezer familie. Zij groeien a. d. W.-kust v.
Z.-Amerika op zandigen of rotsachtigen grond,
worden 6 a 10 M. hoog en staan in groote groepen bij elkander, terwijl 10-12 zuilen uit denzelfden wortel ontspruiten. d. Cereus giganteus
Eng. bereikt zelfs een hoogte v. 10 M. en ontwikkelt zulk een menigte 18-20 cM. lange bloemen, dat deze niet zelden d. zuilen geheel
bedekken. d. Stengel bestaat uit hout, dat
om zijn lichtheid en taaiheid zeer gezocht is.
Vele soorten v. cereen worden in kassen gekweekt. Daartoe behooren: C. flagelliformis
Mill., met dunne stengels en talrijke rozenroode bloemen; C. senilis, met lange zilverwitte
Karen a. d. stengels, en d. beroemde grootbloemige C. grandiflorus L. of koningin v. d.
nacht. Deze draagt groote, witte, uitwendig
oranjegele, welriekende bloemen, die zich des
avonds om 7 uur openen, tot 3 uur des morgens
bloeien en dan verwelken. Zij groeit in W.-IndiC
en wordt in tropisch Amerika aangekweekt
om zijn sap, dat als geneesmiddel tegen verschillende ongesteldheden gebruikt wordt.
Cerf. 't Bert, cerf genoemd in d. wapenkunde, welker terminologie Fransch is, komt
in verschillende wapens voor en beduidt vlugheid en macht of rijkdom a. wild. Somme zegt
men v. 't hert, wanneer d. hoornen v. ander
metaal of kleur zijn dan 't lijf. 't Wordt voor-
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gesteld passant, courant of couche". d. Takken
v. 't gewei worden dagues of cornichons genoemd; wanneer 't getal dagues 13 to boven
gaat, zegt men sans nombre ; blijft 't daaronder, dan is men verplicht 't getal op to geven.
Massacre zegt men v. een hertekop en face
gesteld, rame of ramure v. een schedelstuk
net 't gewei.
Cerialis (Prrimus), een Romeinsch veldheer en bloedverwant v. Vespasianus, werd
na d. verheffing v. dezen tot keizer n. d. Rijn
gevonden, om d. opstand der Batavieren onder
Claudius Civilis en der met hem verbonden
stammen to dempen. Cerialis noodzaakte
Civilis n. 't ail. der Batavieren to wijken.
Deze zag in, dat hij 't op d. duur tegen d.
,Romeinen niet zou volhouden, to meer wijl
vele zijner bondgenooten hem verlaten hadden; en hij gaf dan ook a. d. voorslagen v. d.
Romeinschen veldheer, die hem vergiffenis en
verzoening aanbood, gehoor, waarop 't oude
bondgenootschap met d. Romeinen hernieuwd
werd. Nadat in 70 n. Chr. a. Cerialis 't consulaat opgedragen was, ging hij, waarschijnlijk als stadhouder, n. Brittanme, waar hij
Teel room verwierf. In 74 was hij ten tweeden
male consul.
Cerignola is d. naam v. een stad in d.
Ital. prov. Foggia, a. d. zuider-spoorweg gelegen. d. Stad heeft linnen- en katoenfabrieken
en telt 25 000 inw.
Cerigo, 't Zuidelijkste v. d. Ionische oil.,
is 't Kythera der Ouden, waar d. schoone
Helena geb. werd. 't Ligt voor kaap Malia a.
d. ingang v. d. Griekschen Archipel en heeft
een oppervl. v. 5L,, vk. geogr. mijl. d. Luchtsgesteldheid is zeer zacht. d. Vele kale rotsgebergten geven a. 't ail. een woest voorkOmen; toch is het zeer vruchtbaar a. koren en
allerlei zuidvruchten. 't Aantal inw. bedraagt
ongeveer 13 000; zij vinden hun bestaan in
landbouw, veeteelt en handel. d. Hoofdpl.
heat Kapsali, een vlek met 1200 inw.; in d.
nabijheid der havenpl. s. Nicolo vindt men d.
bouwvallen der oude stad Kythera, waar een
prachtige tempel v. Venus stond.
Cerigotto is een der Ionische oil., ten Z.-0.
v. Cerigo gelegen en heeft een oppervl. v.
1300 HA. In d. Oudheid heette 't Aegilea.
Cerine of Cerotinezuur is een vetzuur,
dat een bestanddeel is v. verscheidene wassoorten (bijv. bijenwas) en plantenvetten. 't
Is een witte, kristallijne zelfstandigheid, die
bij 78 , C. smelt.
Cerinthe Tourn. (wasbloem) is d. naam
v. een plantengeslacht uit d. familie der Boragineen. d. Soorten C. major on minor L. on
C. mac ',data L. behooren in Z. Europa thuis,
maar komen ook in andere streken als sierplanten in gematigde kassen voor.
Cerinthus was een wijsgeer uit 't laatst
der eerste of 't begin der tweede eeuw, omtrent
wiens stellingen d. kerkvaders het niet volkomen eens zijn. Hij behoorde tot d. Gnostieken (zie Gnostieken), verwarde d. Joodsche
plechtigheden met d. geest des Christendoms
on verwachtte 't duizendjarig rijk. Hij leerde
o. a., dat Christus slechts een gewoon mensch
w.ts, hoewel wijzer en beter dan anderen.
Cerisier (ANDRE MAURICE), geb. 1749 to
Chatillon-Les-Dombes, aldaar overl. 1828, was
eerst gezantschaps secretaris der Fransche
Regeering in d. Nederlanden en werd in 1789
afgevaardigde bij d. Constitueerende Vergadering. Hij schreef een uitvoerig werk, getiteld:
„Tableau de l'histoire des Provinces Unies"
(10 dln, Utr. 1777-1784), dat echter zeer onvolkomen en hoogst partijdig tegen d. stadhou-

CER.

derlijke regeering is, doch waarin d. zeer vrije
Nederlandsche vertaling veel verbetering heeft
aangebracht. Ook schreef hij „Le Politique
Hol lan dais" (1780 —'85).
Cerium is d. naam v. een in 1803 gelijktijdig door Klaproth, Hisinger on Berzelius
ontdekt metaal. 't Komt in onderscheidene
mineralen voor, bijzonder in 't ceriet, waarin
Mesander in 1839 nog twee andere grondstoffen gevonden heeft, die hij lathanium en didymium noemde. Hij beyond voorts, dat d. stof,
die men tot dusverre voor ceroxydule gehou, den had, eigenlijk bestond uit een vermenging
der oxyden v. 't cerium en d. beide andere
genoemde stoffen. 't Cerium is in zuiveren
toestand een grip poeder, dat bij verhitting
a. d. lucht weer tot oxyde verbrandt.
Cernuschi (ENRICO), een Ital. staathuishoudkundige, werd in 1821 to Milaan gob. en
ging later n. Parijs, waar hij mededirecteur
der Parijsche Bank werd. Na d. val v. 't
Keizerrijk keerde hij tot 't ambteloos levon
terug on deed reizen n. Amerika, Afrika en
Azie. Hij is een tegenstander v. 't socialisme
on een voorstander v. d. dubbelen muntvoet.
Zijn voornaamste geschriften zijn: „Illusions
des societes cooperatives" (1866); Or et argent"
(1874); „La question monetaire on Allemagne"
(1875); „Bimetallism° on Angleterre" (1879)
en „Le bimetallism° a quinze et demi" (1881).
Ceropegia, L. is d. naam v. een planten ,
Asclepiadeen. Daar- geslachtuid.fmr
toe behooren: Ceropegia candelabrum L.; C.
elegans Wallich ; C. stapeliaeformis, alle Oost-Indische slingerplanten. Deze worden met C. acuminata, C. bulbosa en C. tuberosa in oranjerieen gekweekt.
Ceroxylon Humb. et Bonpl. is d. naam
v. een plantengeslacht uit d. familie der Palmen. 't Omvat boomen met hooge stammen,
die met was bedekt zijn on daarom waspalmen genoemd worden. C. .Andicola Humb.
et Bonpl. groeit in 't Andesgeb. op een hoogte
v. 2630-3230 M. en heeft een slanken, in 't
midden eenigszins gezwollen en met was bedekten stam. 't Hout is zeer gezocht voor
timmerhout. Elke volwassen stam levert gemiddeld 12 KG. was op.
Cerquetti (ALFoNso), een Ital. taalgeleerde,
geb. 18 Maart 1830 to Montecesaro, is sedert
1877 professor a. 't Lyceum to Osimo. Zijn belangrijkste werken zijn: „Correzione o giunte
al vocabolario degli academici della Crusca"
(1877), welk geschrift aanleiding gaf tot een
proces, dat d. Florentijnsche academie della
Crusca tegen hem voerde; „Supplimenti al
vocabolario della lingua italiana" (1870) en
„Pietro Fanfani e le sue opera" (1879).
Cerquozzi (MICHELE ANGELO), een voortrefrelijk schilder der Romeinsche school, geb.
to Rome in 1600 of 1602, legde zich bijzonder
toe op 't schilderen v. veldslagen, waardoor
hij d. bijnaam della bataglie kreeg, gelijk later
dien v. Belle bambocciate n. zijn voorstellingen
uit 't dagelijksch 'even (Bambocciaden), waarin
hij P. v. Laar (zie dat art.) navolgde. Zijn
manier is zuiver on krachtig. Een zijner beroemdste stukken, voorstellende Masaniello
door een troep Lazzaroni omringd, versierde
vroeger d. galerij Spada to Rome. Hij stierf
in On geboortestad in 1660.
Cerri (CAJETAN), een Oostenrijksch schrijver, geb. 26 Mei 1826 to Bagnolo bij Brescia,
werd tot Hofsecretaris bij 't Oostenrijksche
ministerie v. Buitenlandsche Zaken benoemd.
Van zijn werken verdienen vermelding:
hende Lieder" (1850); „Inneres Leben. Neuere
Gedichte" (1860); „Aus einsamer Stube" (1864);
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„Gottlieb, ein Stillleben" (1871) en 't drama
„Sturm and Rosenblatt" (1872).
Certificaat heet in 't algemeen een schrifteltike verzekering, vooral die v. ambtswege
geschiedt. Zoo spreekt men v. een certificaat
v. bekwaamheid, v. goed gedrag, v. onvermogen. In 't handelsrecht beduidt 't een schriftelijke verklaring omtrent d. echtheid en herkomst v. handelswaren, d. indentiteit v. eon
schip en derg. dingen. Bestaat nl. tusschen
versch. staten een verdrag, waarbij goederen
uit d. eenen staat in d. anderen kunnen ingevoerd worden, Of zonder inkomende rechten, Of tegen een minder tarief, zoo moot bij
d. waren een ambtelijk bewijs zijn, certificaat
v. oorsprong geheeten, dat d. herkomst der
goederen aanwijst. Dergelijke bepalingen bestaan tusschen Ned. Indi6 en 't moederland.
Certosa di Pavia (La) is een Karthuizerklooster, 8 KM. ten N. v. Pavia gelegen. Zoowel om zijn bouw als om zijn rijkdom a.
beeldhouwwerk is 't een v. d. schoonste gebouwen der wereld. 't Werd in 1396 door
Giovanni Galleazzo Visconti gesticht en twee
jaren daarna reeds door d. monniken betrokken. d. Kerk, in d. vorm v. een kruis,
gedeeltelijk in gothischen, gedeeltelijk in
renaissance-stijl gebouwd, is 77 M. lang en
54 M. breed. Boven 't midden v. 't kruis staat
een grootsche koepel. d. Façade is ontworpen
door Ambrosio Bourgognone in 1473 en prijkt
met een rijkdom v. heerlijk uitgevoerd beeldhouwwerk. Zij bestaat uit wit marmer, brons
en mozalek. 't Inwendige v. d. kerk bevat een
schat v. fresco's, schildertjen on beeldhouwwerk. Vooral 't hoogaltaar is beroemd. 't
Klooster word in 1782 door Jozef II opgeheven, in 1843 word 't d. monniken teruggegeven,
doch door d. Ital. Regeering thans weder opgeheven.
Cerutti (GIUSEPPE ANTONIO GIACHIMO) was
een geleerd Jezulet, ook bekend door zijn deelneming a. d. gebeurtenissen der Fransche
omwenteling. Hij word gob. to Turijn, 13 Juni
1738 on overl. to Parijs, 2 Febr. 1792. Al vroeg
maakte hij zich bekend door twee verhandelingen, d. eene over 't tweegevecht, d. andere
over d. oorzaken, waardoor d. nieuwere republieken d. luister der oude niet bereikt hobben. Grooter opgang maakte zijn „Apologie
de Pinstitut des Jesuites" (1762). Toen d. Fransche omwenteling uitbrak, trad hij als voorstander daarvan op. Ook schreef hij een
„Memoire sur la necessitO des contributions
patriotiques". Na d. dood v. Mirabeau, voor
wien CERUTTI veel arbeidde, ward hij lid v. d.
Nationale Conventie. Na zijn dood verschenen
v. hem „Les jardins de Betz" (Parijs 1792) en
een bloemlezing uit zijn „Oeuvres diverses"
(Parijs 1793).
Cervantes (MIGUEL DE) Saavedra, beroemd door zijn „Don Quixote", word gob. to
Alcala de Henares, 9 Oct. 1547. Na 't eerste
onderwijs in zijn vaderstad to hebben ontvangen, studeerde hij twee jaren to Salamanca
en begaf hij zich daarop n. Rome, waar hij uit
armoede kamerdienaar word bij d. kardinaal
Aquaviva. In 1570 nam hij dienst bij 't SpaanschNapelsche lager v. d. markies de Santa Cruz,
onder 't opperbevel v. d. pauselijken admiraal
Marco Antonio Colonna, maakte d. zeetocht
tegen d. Turken mode en verloor in d. slag
v. Lepanto 't gebruik v. zijn linkerarm. Hij
bleef niettemin in dienst en maakte d. expedition mode n. Navarino on Tunis. Te Napels
kreeg hij in 1575 verlof, n. zijn vaderland
terug to keeren, doch op d. reis ward hij door
zeeroovers gevangen genomen on to Algiers
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als slaaf verkocht. Meer dan vijf jaren leidde
hij bier een ellendig leven, zoowel bij d. Griekschen renegaat Dali Mami als bij Hassan
Pacha. Hij vormde 't plan, niet alleen zich en
zijn medegevangenen te bevrijden, maar ook
Algiers voor Spanje te veroveren. Zijn toeleg
word verijdeld, doch zijn onverschrokkenheid
dwong d. achting v. zijn meester voor hem
of on redde lArn 't leven. In 1580 word hij
door zijn betrekkingen en vrienden vrijgekocht.
Na een kort verwijl in Spanje, voegde hij zich
bij 't lager, dat Philips II n. Portugal gezonden had, ten einde zijn aanspraken op dat
rijk kracht bij to zetten. Na zich evenals vroeger door dapperheid to hebben onderscheiden,
keerde hij in 1585 voor goed n. zijn vaderland
terug, waar hij zijn verder leven a. letteren
en dichtkunst wijdde.
Ofschoon CERVANTES reeds vroeger (1584)
met een ter eere zijner geliefde geschreven
herdersroman, „Galatea", was opgetreden on
een reeks v. tooneelstukken schreef, trad hij
eerst in 't jaar 1604 op met 't work, dat hem
een onsterfelijken naam geven zou, d. „Don
Quixote". bowel verschillende beschouwingen v. d. ware bedoeling v. d. schrijver met
dozen, misschien 't meest verspreiden roman in
omloop zljn on 't vernuft zich vaak tot 't
uitdenken v. nieuwe hypothesen heeft gescherpt, houdt men 't er met d. meeste waarschijnlijkheid voor, dat CERVANTES met dit
werk ten doel had, d. ridders v. zijn vaderland on hun lotgevallen openlijk in eon belachelijk daglicht to stellen on ook een einde
to maken a. 't lezen der zonderlinge ridderromans en fabolachtige vertelsels, die onder
d. Spanjaarden in zijn tijd in zwang waren.
't Eerste deel verscheen to Madrid (1605) en
ward in 't eerst zonder bijval ontvangen, doch
weldra maakte 't een verbazenden opgang en
niet lang duurde 't, of Europa bewonderde
't genie v. d. schrijver, wien 't gelukt was
een work to leveren, dat juistheid v. karakterteekening, schilderachtigheid v. voorstelling en keurigheid v. taal in zich vereenigde.
Intusschen, mocht d. nakomelingschap zijn
talent naar verdienste schatten, hemzelf viol
goon verbetering zijner uitwendige omstandigheden ten doe]. Nijd en afgunst verbitterden hem 't leven. In 1613 gaf hij een twaalftal novellen uit, waarvan slechts enkele to
roemen zijn.
In 1614 verscheen v. zekeren Alfonso Fernandoz d. Avellaneda (Zie Avellaneda) een
vervolg op d. nog niet voltooiden „Don Quixote", waarin Cervantes bespot word, doch
dat zonder eenige letterkundige waarde was.
Daarop gaf Cervantes 't tweede deel v. d.
„Don Quixote" in 't licht, dat in voortreffelijkheid voor 't eerste niet onder doet. Met
dat al zou hij in armoede gestorven zijn, indien graaf d. Lemos zich zijner niet aangetrokken had. Hij overl. 23 April 1616 to Madrid.
Na zijn dood verscheen zijn roman „'t Lijden
v. Persiles en Sigismonda".
Als d. beste uitgaven vermelden wij : d.
„Don Quixote", eon prachtuitgave (Madrid,
1780), en die v. Pellicer (Madrid, 1798); die der
Academie, met 't leven v. d. schrijver, door Navarrete (Madr., 1819); die met aanteekeningen
v. Diego Clemencin (Madr., 1833 t. 1839). Van
d. „Don Quixote" bestaat ook in onze taal
een vertaling v. Mr. C. L. Schaller tot Peursum
(Haarlem, 1855).
Cervelaatworst, Zie Worst.
Cervola (ARNOLD V.), geb. in 't begin der
14e eeuw, hield meestal op eigen hand een
leger, dat nu eens d. Franschen in hun strijd
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tegen d. Engelschen hielp, dan weder versch.
vorsten in hun onderlinge twisten bijstond
en dat v. roof en plundering onderhouden
werd. Hij stierf in 1366.
Ces (Ital. do bemolle; Fr. ut be'mol; Eng.
flat) is in d. muziek d. met een halven toon
verlaagden toon c. Hij wordt door c met een
voorgevoegd 7 aangeduid.
Cesalpini

(ANDREA) Of CAESALPINUS, een

Ital. wijsgeer en natuurvorscher, werd in
1519 to Arezzo geb. en overl. als lijfarts v.
paus Clemens VIII 23 Febr. 1603 te Rome.
Zijn voorn. werken zijn: „De plantis libri
XVI" (1583), waarin hij d. planters systematisch trachtte te rangschikken, en „Quaestionum medicorum libri II" (1598), waarin o. a.
d. bloedsomloop beschreven is.
Cesar, Zie CAESAR.
Cesare (GIUSEPPE, cavaliere di), een Ital.
geschiedschrijver, geb. 1783 to Napels, was
daar tot 1827 directeur-generaal der belastingen, in 1848 intendant-generaal v. Bari en
overl. 15 Apr. 1856 te Napels. Hij schreef een:
„Storia di Manfredi, re di Sicilia e di Puglia"
(1837) en d. roman „Arrigo di Abbate".
Cesari (ALESSANDRO), beroemd stempelsnijder en graveur v. edele steenen, leefde
omstr. 1550 in Itali6 en ontving d. bijnaam
v. IL GRECHO, om zijn bijzondere gave v.
navolging der Grieksche kunstenaars. Onder
zijn voorn. werken worden genoemd een gedenkpenning v. Paul III en d. kop v. koning
Hendrik II v. Frankrijk, in carneool gesneden.
Cesari (ANTONIO), een Ital. letterk., geb.
te Verona in 1760, overl. to Ravenna 1 Oct.
1828. Hij heeft buitengewoon veel geschreven
en zijn verdiensten omtrent d. door Franschen
invloed zeer verbasterde Ital. taal zijn zeer
groot. Van zijn werken noemen wij d. met
duizend verouderde woorden en spreekwijzen
vermeerderde uitgaaf v. 't „Vocabolario della
Crusca" (1806); d. vertalingen v. Terentius,
der Oden v. Horatius en der brieven v. Cicero;
d. uitgaven der „Vito d'Santi Padri" (1799);
v. Bolcari's „La vita B. Giovini Colombini"
(Palermo, 1818) en der werken v. J. Passavanti,
D. Cavalca en andere Italiaansche schrijvers.
Cesari (GIUSEPPE), 00k JOSEPIN en IL CAVALIERE D'ARPINO genoemd, geb. to Rome in

1570, aldaar overl. in 1640 of 1642, een der beroemdste schilders zijner eeuw, bezat bijzondere verdiensten, nl. levendige verbeelding,
groote vaardigheid en een prachtig koloriet;
doch hij miste d. zin voor eenvoudigheid en
waardigheid v. stijl. Hij was een der groote
meesters onder d. zoogenaamde, manieristen,
waarom ook d. hervormende pogingen v. Caravaggio en der Caracci voornamelijk tegen
hem en zijn leerlingen gericht waren.
Cesarotti (MELCHIORE). een Ital. dichter en
prozaschrijver, geb. te Padua 15 Mei 1730,
overl. 3 Nov. 1808. Hij was eerst huisonderwijzer in 't paleis Grimani te Venetie, word
in 1768 hoogl. in 't Grieksch en Hebreeuwsch
a. d. hoogeschool zijner geboortestad en later
secretaris der academie v. Kunsten en Wetenschappen aldaar. Van hem hebben wij een
„Saggio sulla filosofia delle lingue" (1785); een
vertaling v. Ossians gezangen (1763), v. Homeros' Ilias (1795) en v. d. levens v. Plutarchus
(1763). Hij begon een uitgaaf zijner gezamenlijke werken, die na zijn dood door Barbieri
voleindigd is (42 dln, Pisa, 1813).
Ces-dur (Ital. do bemolle maggiore; Fr. utbeMol majeur, Eng. c flat major) is d. durtoonschaal, bij welke elke toon met een halven toon verlaagd is on die alzoo door 7
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aangeduid wordt. d. Parallelle mol-toonschaal
is as-mol.
Cesena is een stad in d. Ital. prov. Forli,
a. d. Savio en a. d. spoorweg Bologna—Rimini,
en telt als gemeente 39 000 inw., die v. vanen akkerbouw, hennep- en zijdeteelt bestaan,
alsmede v. 't inzamelen en raffineeren van zwavel. Buiten d. stad op een berg staat d. prachtige kerk Santa Maria del Monte. Paus Alexander VI nam d. stad in, die vroeger haar eigen
hoer had gehad, en schonk haar zijn zoon
Cesar Borgia, na wiens dood zij weder a. d.
Kerkelijken Staat verviel. In d. omstreken

wast een beroemde wijnsoort.
Cesena (AMADEUS DE), redacteur v. 't Parijsche blad „Le soleil", werd in 1810 geb.
In 1848 was hij medewerker v. Proudhon,
redigeerde achtereenvolgens „La Patrie" en
„Le Constitutionel" en schreef ook eenige
geschiedkundige werken en romans. Hij overl.
in Oct. 1889.
Cesi (BARTOLOMEO), een schilder uit Bologna,
geb. in 1556, onderscheidde zich v. d. Bologneesche school v. zijn tijd door groote getrouwheid a. d. natuur. Hij was Tiarini's
leermeester in 't al fresco schilderen en oefende
grooten invloed uit op d. ontwikkeling der
talenten v. Guido Reni. Zijn fresco-muurschilderijen worden zeer geroemd, vooral die in d.
Karthuizerkerken to Bologna, Ferrara, Florence on Siena. Hij stierf in 1627 of 1629.
Cespedes (PABLO DE), een schilder, bouwmeester, beeldhouwer, dichter en geleerde,
werd geb. in 1538 to Cordova on ontving zoowel daar als to Alcala de Henares zijn vorming, vooral in d. Oostersche, Grieksche on
Latijnsche taal, in welke hij een toen niet
alledaagsche kennis verwierf. Later ging hij

n. Rome, waar hij als schilder vooral Michele
Angelo volgde en zoowel door beeldhouwkunst als fresco-schilderen veel room inoogstte.
In 1577 kreeg hij eene prebends in d. hoofdkerk
to Cordova on hield zich nu hier, dan to Sevilla op. Hij overl. in zijn geboortestad 26 Juli
1608. Cespedes was ongetwijfeld een der geleerdsten onder d. schilders; maar ook als kunstenaar bohoort hij tot d. eersten zijner natie on
zijns tijds, voornamelijk door d. levendigheid on
helderheid v. zijn koloriet en 't uitmuntende
zijner carnatie (zie dat art.). Van zijn stukken
bevinden er zich to Sevilla, Cordova en Madrid, onder welke „d. Instelling des Avondmaals" in de hoofdkerk to Cordova een der beroemdste is. Hij was 't hoofd der toenmalige
Andalusische school on zijn voornaaneste leerlingen waren Juan Luis Zambrano, Antonio
Mohedano, Juan de Penalosa, Antonio de
Contreras en Christoval Vela. Ook als schrijver on dichter toonde Cespedes talent to bezitten, hoewel v. zijn geschriften slechts fragmenten bestaan, die ten deele door zijn vriend
Francisco Pacheco in diens „Arte de la pintura" (1649), ten deele door Cean Bermudez
in 't aanhangsel tot 't vijfde deel v. „Diccionario historico de los mas ilustres profesores
de las bellas artes en Espana" (Madr. 1800)
zijn in 't licht gegeven. Cespedes' leerdicht
over d. schilderkunst, hoewel onvoltooid on
blijkbaar d. laatste beschavende hand missende, is een v. d. bests leerdichten, die niet
slechts in d. Spaansche, maar in eenige taal
bestaan.
Cessie (cessio) hest in rechten die daad,
waarbij iemand aan en ten behoove v. een
ander afstand doet v. eenig recht, bate of
vordering, ten gevolge waarvan de cessionacis
geheel en al in d. plaats treedt v. d. ce,/,://f.
De cessie onderstelt, dat d. laatste d. vrije
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beschikking over 't voorwerp v. d. afstand
heeft, hetzij tegenover derden, hetzij tegenover d. Staat; voorts, dat 't voorwerp in
waarheid aanwezig is en dat d. cessionaris
zijn verkregen recht kan doen gelden. In dat
voorwerp zelf en d. daaruit voortvloeiende
verplichtingen wordt door d. cessie nets veranderd: een schuldenaar bijv. is evenzeer gehouden tot betaling a. hem, op wien d. schuldvordering to zijnen laste is overgegaan, als
hij 't was a. d. oorspronkelijken schuldeischer.
Een wet v. keizer Anastasius bepaalde, dat
bij cessio d. schuldenaar a. d. cessionaris niet
moor schuldig was, dan deze kon bewijzen,
dat hem d. schuldvordering had gekost, doch
deze wet (exceptio legis Anastasianae) is in
nieuwe wetgevingen, met name in d. Nederlandsche, niet opgenomen.
Cestius (c.A.Jus). Doze was vermoedelijk
een Romeinsch ridder, die ten tijde v. Cicero
vele schatten in Azle verworven had on
een deel daarvan bestemde tot 't vereeuwigen v. zijn naam door een praalgraf. Dit
praalgraf, in d. vorm v. een piramide gebouwd,
is 36 M. hoog on a. d. basis 29 M. breed. 't Is
uit baksteenen opgetrokken en met wit marmer bekleed. Inwendig is 't 6 M. lange, 4 M.
breede en 5 M. hooge grafgewelf met muurschilderingen bedekt, die echter verbleekt
zijn. Twee marmeren zuilen staan voor d.
piramide, die binnen d. door keizer Aurelianus gebouwde stadsmuren v. Rome staat.
Cestrum L. is d. naam v. een plantengesl.
uit d. fam. der Solaneen, dat in tropisch
Z.-Amerika inheemsch is on heesters en
kleine boomen omvat. Daartoe behooren:
Cestrum auriculaturn L. met bloemen, die des
nachts een muskusgeur verspreiden; C. bracteatum Lk., C. diurnum L., C. laurifolium W.,
alle drie vergiftige soorten; C. longiflorum R.
et P. en C. roseum Kunth., gezochte sierheesters; C. tinctorium Jacq on C. nocturnum L.,
wier bessen inkt en verfstof opleveren, on
C. venenatum Thumb., waarmee d. inboorlingen
hun pijlen vergiftigen.
Cestus (Grieksch Kestos, d. i. gestikt), is
d. naam v. een gordel, dien d. Grieksche on
Romeinsche vrouwen onmiddellijk onder d.
boezem droegen.
Cetaceen, Zie Walvischachtige dieren.
Cetine is palmitinezure cetylaether on
maakt 't hoofdbestanddeel uit v. 't walschot.
In zuiveren toestand is cetine een kristallyne
stof, die bij 49° C. smelt en o. a. in kokenden alcohol oplosbaar is.
Cetraria, Zie IJslandsche mos.
Cette is een havenstad en vesting v. d.
eersten rang in 't Fransche depart. HOrault
d. uitmonding van 't Zuiderkanaal in d.
Middellandsche zee en telt 35 000 inw. d. Stad
heeft druk bezochte baden, in d. omstreken
zijn groote zoutpannen en na Marseille is zij
d. belangrijkste Fransche zeehandelsstad a.
d. Middellandsche zee. d. Fabrieksnijverheid
is v. veel gewicht en omvat d. bereiding v.
zoogenaamde madeirawijnen uit Roussillonwijn, en v. Cettewijn, likeur, zeep on d. vervaardiging v. vaten en kurken stoppen. Vischen oestervangst zijn eveneens aanzienlijk. d.
Stad ligt in een halven cirkel tusschen 't groote
strandmeer Thau (Etang de Thau, 18 KM.
lang, 5-6 KM. breed) en d. Middellandsche
zee. d. Haven, in 1666 door Colbert aangelegd,
wordt door lange hoofden met moeite tegen
verzanding beveiligd.
Cettinje of Cetinje is d. hoofdplaats v.
't vorstendom Montenegro on ligt 1160 M. boyen d. zeespiegel, 30 KM. ten 0. v. d. Oosten-
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rijksche havenstad Cattaro. Zij telt ca. 1400
inw. en is d. zetel v. d. metropolitaan en
d. archimandriet. Er zijn ongeveer 160 gebouwen, waarvan 't vorstelijk paleis en 't door
sterke muren omringde klooster de voornaamste zijn. In d. kerk is 't graf v. d. heiligen
Wladika Peter I.
Ceulen (LUDOLF v.), geb. 28 Jan. 1540 to
Hildesheim, was achtereenvolgens leeraar in
d. wiskunde to Breda, Amsterdam en Leiden,
waar hij 31 Dec. 1610 stied. Hij berekende d.
verhouding v. d. cirkelomtrek tot d. middellijn
tot op 32 decimalen. Dit getal 3,14159..., ook
genaamd, hoot naar hem 't Ludolfiaansche
getal. v. Ceulen schreef: „Van d. circkel" (Delft
1596) on „De arithmetische on geometrisehe
fondamenten" (Leiden 1616).
Ceuta (spreek uit Ceoeta) is een Spaansche stad op d. noordkust v. Afrika, tot d.
prov. Cadix behoorende, op een landtong tegenover Gibraltar, d. zetel v. een bisdom on d.
belangrijkste der vier Presidio's (strafplaatsen)
v. Spanje op deze kust. Zij heeft een stork
fort, maar een ongeschikte haven. 'I Aantal
inw. bedraagt 10 000 on bestaat uit Spanjaar•
den, Mooren, Negers, Mulatten en Joden, die
v. een weinig visscherij on handel leven.
Ceuta komt 't eerst in d. 6de eeuw voor onder
d. naam v. Septa of Septum als een kasteel,
dat Justinianus in 534 a. d. Vandalen ontnam
en opnieuw versterkte. In 618 viol d. plaats
in handen der Westgothen en zij bleef in die der
Mooren, totdat d. Portugeezen haar in 1415
bemachtigden. In 1580 ging zij met Portugal
a. Philips II over, terwijl 't d. eenige plaats op
d. Afrikaansche kust is, die na d. scheiding
v. Spanje en Portugal a. 't eerste rijk bleef.
d. Engelschen hadden 't in 1810 een tijdlang
in hun bezit. Evenals d. andere Presidio's
is Ceuta een verbanningsplaats, waar hun,
die wegens licht vergrijp verbannen zijn, vergunning wordt verleend om eon bedrijf uit
to oefenen, terwijl zij, die als galeislaven
derwaarts zijn gezonden, a. ketenen zijn geklonken en 's nachts in een kazerne worden
opgesloten. Door d. vrede v. Tetuan, 26 April
1860, werd 't gebied v. Ceuta belangrijk vergroot.
Ceva (TommAsso), eon wiskundige en diehter, 20 Dec. 1648 to Milaan geb., word in 1663
lid v. d. orde der Jezuleten on gaf in verscheidene scholen les tot zijn dood, 3 Febr.
1736. Zijn Latijnsch epos „Poor Jesus", in 9
zangen, (beste uitg. die v. B
roxner, ,Dillingen
1842) geeft blijken v. zeer veel dichterlijk
talent. Door zijn verhandeling „De natura
gravium" (Milaan, 1669) verbreidde hij 't eerst
in Italie Newtons leer der zwaartekracht. In
zijn „Opuscula mathematica" (Milaan, 1699)
treft men vele belangrijke verhandelingen aan,
bijv die over d. verdeeling der hoeken. Ook
schreef hij eenige biographieen in zijn moedertaal, waarvan d. levensbeschrijving des
dichters Lemene 't belangrijkst is.
Cevennes (d.) vormen eon voorname bergketen in 't zuidelijk gedeelte v. Frankrijk, die
d. waterscheiding uitmaakt tusschen d. RhOne
en d. Garonne on zich uitstrekt door d. departementen Allier, Sahne en Loire, Ardeche,
Lozere, Gard, Aveyron, Tarn en l'Herault.
d. Voornaamste bergen in deze keten zijn
d. Mezene (1754 M.), d. Samary, Gerbier d.
Jonc, Mont Lozere (1721 M.) en Mont Tarare.
Alla beken on rivieren, die aan d. oostzijde v.
deze bergketen stroomen, behooren tot 't watergebied der Sahne en RhOne, die v. d. westzijde tot dat v. d. Lot, der Dordogne en Garonne. Gemiddeld bereikt d. keten een hoogte
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v. 1200 M. en bestaat uit grauwacke en kalksteen, tier en daar afgewisseld met vulkanische steensoorten. Door d. uitgestrektheid
der Cevennes is d. groote verscheidenheid v.
klimaat en grondsgesteldheid licht te verklaren. Terwijl d. westel. deelen uit bosschen,
weiden en bouwland bestaan, hebben d. oostel.
een schraleren, maar gedeeltelijk zorgvuldig
bebouwden grond met wijnstokken, moerbei- en kastanjeboomen. 't Middelste gedeelte
heeft een nijvere en dichte bevolking, die
rich vooral met 't k weeken v. ooft en met
zijdeteelt bezighoudt. Voor d. geweldigen
opstand der Camisards gedurende d. Spaanschen Successie-oorlog zie 't art. Camisards.
Ceylon, 't beroemde Taprobane der Ouden,
een v. d. gezegendste eilanden der aarde,
door d. golf v. Manaar v. Voor-Indi6 gescheiden, ligt in d. Indischen oceaan, tusschen
5° 55' en 9° 51 , N.-B. en 79° 42' en 81 ,, 55' 0.-L.
v. Greenwich. Bij d. Arabieren der Middeleeuwen heet 't Sevan of Selan-Dib, terwijl d.
inboorlingen 't Tamuler Ilangri, ook Singhala
of Singhala-dwipa noemen, welken naam Singhala d. Europeanen in Ceylon hebben veranderd. d. Gedaante v. 't eiland is peervormig
en d. oppervlakte beslaat 1178 vk. geogr. mijl. d.
0.-kust is steil en rotsachtig, d. N.- en N.-W.-kust
vlak en laag; d. Z.- en Z.W.-kust iets hooger.
't Binnenste des eilands vormt een bergvlakte,
die in 't midden en zuiden 't hoogst is en in
't noorden tot een lage, heuvelachtige vlakte
afdaalt. 't Middelgebergte in 't zuiden draagt
d. naam v. Nuwara-Ellia en heeft een hoogte
v. 1892 M.; enkele toppen verheffen zich echter
veel hooger, d. Adamspiok bijv. tot 2260 M.
d. Bergvlakte wordt door d. schoonste valleien
doorsneden, in welke onderscheidene rivieren
kronkelen en d. heerlijkste bosschen worden
aangetroffen; d. rivieren zijn ver stroomopwaarts onbevaarbaar. d. Belangrijkste zijn d.
vier Gangas: d. Mahavil-ganga, die in een
oostelijke richting door 't groote en schoone
dal v. Kotmala en door d. bevallige Bintenne
vloeit en zich ten Z. v. Trincomale in zee
stort: d. Kalu-ganga, die op d. zuidelijken
rug der Adamspiek ontspringt en ten Z. v.
Colombo d. zee bereikt; d. Kalano-ganga, die
v. d. westzijde des genoemden bergs afvloeit
en ten N. v. Colombo in zee uitloopt, en eindelijk d. Walawa-gangd, die v. 't oostelijke
gedeelte des pieks zuidoostwaarts stroomt.
't Klimaat v. Ceylon is over 't geheel zacht
en gezond, daar d. zeewinden d. hitte ternperen en ook in d. drogen moesson niet zelden
een verfrisschende regen alles verkwikt. 't
Schoone tafelland v. Nuwara-Ellia dient tot
herstellingsoord. her rijst d. thermometer
nooit boven 22 0 C, terwijl d. gemiddelde temperatuur 15,5° C. is. 't Eil. is rijk a. voortbrengselen v. allerlei aard. d. Gebergten en
rivieren bevatten ijzer, tin, mangaan, nikkel,
kobalt, goud, benevens edelgesteenten, waarv.
d. waarde v. d. uitvoer jaarlijks ongeveer
120 000 gld. bedraagt. d. Parelvisscherij is
eveneens v. belang. Wat 't plantenrijk betreft, gelijkt Ceylon in vele opzichten op 't
zuiden v. Voor-Indie. Toch is ongeveer 30 °, 1°

v.'tanlpeuihmsc.Karktristiek voor Ceylon is, vooral in d. lage streken, d. rijkdom a. palmen, bijzonder a. d. uit
d. Molukken ingevoerde kokospalmen. d. Groote
bosschen, die zich tot hoog op d. bergen uitstrekken, vertoonen alle schoonheid en weelderigheid v. d. tropischen plantengroei en bevatten voortreffelijke houtsoorten voor huizenen scheepsbouw. Wegens zijn specerijen was
Ceylon reeds voor eeuwen beroemd. d. Be-
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langrijkste zijn kaneel, kardemom, zwarte en
betelpeper en notemuskaat. Andere voorname
cultuurplanten zijn rijst, suikerriet, cacao,
indigo, tabak, koffie en in d. laatste jaren ook
kinabast en thee. Sedert 1869 is d. koffieopbrengst sterk verminderd, d. kina- en theeaanplanting verbazend vooruitgegaan. Kaneel, kina en thee zijn thans d. voornaamste
artikelen v. uitvoer. Tot d. fauna v. Ceylon
behooren apen, olifanten, luipaards, beren,
eekhoorns, herten, buffels, muskusdieren, wilde
zwijnen, talrijke vleermuizen, vele vogelsoorten, krokodillen, schildpadden en slangen.
d. Zee a. d. kusten bevat veel visch, parelmosselen worden in d. golf v. Manaar gevonden.
't Aantal bew. v. Ceylon bedraagt ongeveer
3 millioen, waarvan 2 millioen Singhaleezen,
die alzoo d. kern v. d. bevolking uitmaken
en waarschijnlijk uit Achter-Indi6 afkomstig zijn. Zij zijn olijfkleurig en hebben een
slanken, welgemaakten lichaamsbouw. In taal,
godsdienst en zeden zijn zij a. d. Hindoes
verwant. d. Malabaren of Tamils, wier aantal
ongeveer 750 000 bedraa,gt, bewonen vooral
't noordelijk gedeelte v. Ceylon. Zij zijn
evenals d. Singhaleezen landbouwers, onderscheiden zich echter v. hen door grootere werkkracht. d. Mooren, ten getale v. 200 000, vormen 't energiekste en ontwikkeldste gedeelte
der inlandsche bevolking en zijn afstammelingen v. Arabische veroveraars. Als handelaars vindt men ze in elke pro v. v. Ceylon.
Verder zijn er 5500 Europeanen, 20 000 afstammelingen v. Portugeezen en Nederlanders,
2500 Veddah's en 22 000 v. gemengd ras. Wat
d. godsdienst aangaat, behoort ruim d. helft
der inw. tot 't Boeddhisme. 't Singhalesisch
wordt 't meest gesproken.
d. Geschiedenis der Singhaleezen is even
fabelachtig als die der Hindoes. d. Eerste koning, dien hun overleveringen vermelden, is
Vidsjaya, die vele eeuwen voor onze jaartelling met 700 volgelingen v. 't vaste land n.
Ceylon overstak. Hoewel 't eiland reeds a. d.
Ouden onder d. naam Taprobane en ook a. d.
Arabieren der middeleeuwen bekend was,
begint d. geregelde gemeenschap daarmedemet 't begin der 15e eeuw, toen d. Portugees
Lorenzo d'Almeida 't (1506) voor zijn koning
in bezit nam en d. beheerscher tot een jaarlijksche schatting v. kaneel verplichtte. Doch
d. willekeurige handelwijze dezer natie maakte
d. inlanders v. hen afkeerig en 't gelukte a.
d. Nederlanders, na een bloedigen strijd v. ruim
een halve eeuw (1603-1656), d. Portugeezen
te verdrijven en d. alleenhandel in kaneel
tot zich te trekken. Deze kostbare bezitting
onzer voormalige 0. I. C. viel in 1795 in handen der Engelschen, die haar bij d. vrede v.
Amiens behielden. In 1815 veroverden zij d.
hoofdstad Candy, zij voerden d. laatsten inlandschen vorst, Vikrama Sinha, gevankelijk n.
Madras en onderwierpen 't geheele eiland a.
hun macht, onder welke 't, na demping
herhaalde opstanden, sedert is gebleven.
't Eil. staat rechtstreeks onder Britsch
gezag en is verdeeld in 6 prov. en doze weder in
80 conies of districten, welke gezamenlijk staan
onder een gouverneur, die bijgestaan wordt
door een uitvoerenden en wetgevenden raad. d.
Voornaamste steden zijn Colombo, d. hoofd
stad, Point de Gallo, Candy en Trinconomale.
Over Ceylon zie men: de Vries „'t Eylant
Ceylon" (Amst., 1692); James Emerson Tennent „Ceylon" (18:59); Captain Suckling „Ceylon" (1876); John Ferguson „Ceylon in the
Jubilee Year" (1887).
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Ceyx. d. Mythologie verhaalt, dat doze
koning v. Trachynie, 't orakel v. Apollo to
Claros willende raadplegen, daarvan werd
teruggehouden door zijn gemalin Halcyone,
die hem eindelijk list vertrekken op zijn woord,
dat binnen twee maanden zou terugkeeren.
Op zijn terugtocht echter Teed Ceyx schipbreuk
en verdronk, 'twelk Halcyone zich zoozeer
aantrok, dat zij, toen zij a. 't strand 't lijk v.
haar echtgenoot vond, zich in zee stortte,
waarop beiden in ijsvogels (Halcyones) werden
veranderd. Ovid. Metam. X. 587. .
Chaam is een gemeente met 1400 inw. in
d. prov. N.-Brabant, 13 KM. ten Z.-0. v. Breda,
4 KM. v. d. Belgische grens.
Chabas (FRANcois), een geleerd Egyptoloog,
geb. 2 Juni 1817 to Briancon, overl. 17 Mei
1882 te Versailles, was lid V. d. Departementsraad v. SaOne-Loire en sedert 1874 uitgever
v. 't tijdschrift „l'Egyptologie". Hij schreef
o. a. „Mélanges egyptologiques" (1873); „Voyage d'un Egyptien en Syrie etc. au 14e siècle
avant notre ere (1866); „l'Inscription hieroglyphique de Rosette" (1867); „Etudes sur
l'antiquite historique d'apres les sources Ogyptiennes" (1872) en „Sur l'usage des batons de
mains chez les Hebreux et dans l'ancienne
Egypte" (1875).
Chabaud-Latour (FRANVIS ERNEST HENRI
DE), een Fransch generaal en minister, geb.
25 Jan. 1804 to Nimes en overl. 11 Juni 1885
te Parijs, nam dienst bij 't korps der genie,
maakte als kapitein d. expeditie n. Algiers
mee en werd in 1857 divisie-generaal. Gedurondo d. belegering v. Parijs in 1870 was hij
commandant der genietroepen. In 1871 nam hij
als Orleanist in d. Nationale Vergadering
zitting en hij werd meermalen tot vice-president der Vergadering gekozen. Van 20 Juli
1874 t. 10 Mrt 1875 was hij onder Mac-Mahon
minister v. Binnenlandsche zaken en in 1877
werd hij tot levenslang Senator benoemd.
Chablais, een landschap in Savoye, ten
Z. v. 't moor v. Geneve, was vroeger een der
acht prov. v. 't hertogdom Savoye en is
sedert 1860 't arrondissement Thonon v. 't
Fransche depart. Haute Savoie. 't Hoeft een
oppervl. v. 17 vk. geogr. mijl en een bevolking
V. 63 000 zielen. Kastanjes, wijn en graan zijn
d. voorn. voortbrengselen v. dit bergachtig
landschap. d. Voorn. plaats is Thonon.
Chablis, een stadje in 't Fransche depart.
Yonne, 18 KM. ten 0. v. Auxerre, is bekend
wegens d. naar die plaats genoemden witten
Bourgognewijn, die in d. omstrekon groeit.
Chabot (FRANcors), geb. in 1759 to s. Geniez
in Rovergue, trad in zijn jeugd in d. orde der
Capucijnen en werd later tot lid der Nationale
Vergadering gekozen, waar hij zich als hevig
Jacobijn deed kennen. Hij ijverde stork voor
d. afschaffing v. d. Christelijken godsdienst
en 't veranderen der Notre-Dame to Parijs
tot een tempel der redo. Op beschuldiging,
dat hij door middel v. zijn vrouw, een Oostenrijksche, buitenlandsche betrekking aangeknoopt en zich met een gedeelte der bezittingen v. d. voormalige Indische Compagnie
verrijkt had, werd hij op Robespierre's bevel
gevangen genomen en, nadat hij to vergeefs
getracht had, zich door vergif om 't leven to
brengen, 5 Apr. 1794 geguillotineerd.
Chabrias was een Atheensch veldheer
en wijsgeer, die zich 't eerst in d. Corinthischen krijg als bevelhebber der vloot tegen
d. Spartanen onderscheidde, Agesilaus in een
veldslag bij Thebe overwon en daarop d.
Egyptischen koning Nectanebus herstelde. Hij
sneuvelde als opperbevelhebber der Atheen-
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sche vloot bij d. belegering v. Chios, 357 v.
Chr. Zijn leven is door Nepos beschreven.
Chaco (El Gran-) is een uitgestrekt gewest v. Z.-Amerika, gebied v. Bolivia en d.
Argentijnsche Republiek. 't Beslaat een oppervl. v. ongeveer 20 000 vk. geogr. mijl en
wordt ten 0. begrensd door d. Parana en d.
Paraguay en besproeid door d. Pilcomayo en
d. Vermejo. d. Grond is vlak, 't noordel. gedeelte met wouden en weidevlakten bedekt,
't zuidel. gedeelte is eon woest land, bewoond
door rondzwervende Indianen.
Chaconne of Ciaconna is een vroeger
in Italie en Spanje gebruikelijke, thans geheel
verouderde dans, in 3/4 maat. d. Muziek bestond uit een zeer kort thema met velerlei
variation, waarbij d. bas en 't accompagment
onveranderd werden aangehouden. d. Chaconne
onderscheidde zich door langzame beweging
met zeer duidelijken maatslag, zoodat zij nauwkeurige inachtneming der dikwijls voorkomende accenten vereischte.
Chacornat (JEAN), een Fransch sterrenkundige, geb. to Lyon 21 Juli 1823 en daar
in 1873 overl., was assistent bij 't Keizerlijk
Observatorium to Parijs. Hij schreef: „Atlas
des annales de l'Observatoire imperial de
Paris" (1863).
Chadidsja was een rijke jonge weduwe,
toen zij met Mohammed huwde, on schonk
dozen vele kinderen, van welke een, Fatima,
d. echtgenoote werd v. Ali. Chadidsja was d.
eerste, die a. d. Goddelijke zending v. Mohammed geloofde; daarom hoot zij d. „Moeder der
ftid.
Zij overl. in 619 op 65-jarigen
leeftijd.
Chaeronea, een stad in 't oude Boeotie,
is bekend als geboorteplaats v. Plutarchus
en door d. veldslag, die er 338 T. Chr. plaats
had, waarin Philippus v. Macedonia, vader v.
Alexander d. Grooten, d. vereenigde legers
der Grieken versloeg on daardoor zijn opperbewind over Griekenland vestigde. Een reusachtige marmeren leeuw, waaronder d. beenderen v. in dien slag gesneuvelde Grieken
lagen, werd hier in 1880 opgegraven.
Chaerophyllum L. is d. naam v. een
plantengesl. uit d. fam. der Umbelliferae
(schermbloemigen). d. Meest voorkomende
soorten zijn : C. hirsutum L., in Midden-Europa;
C. temulentum L. (dronkenmakende kervel),
een op puin, tegen hekken, moron of onder
struikgewas groeiend kruid met donkerrooden stengel, door onkundigen vaak met d.gevlekten scheerling verward, on C. bulbosum L.,
met knoldragenden wortel, die in Z.-O.-Europa
een cultuurplant is geworden.
Chagos-eilanden of Chagos-archipel is
d. naam saner groep rotsachtige koraaleil.,
450 KM. t. Z. v. d. Malediven, in d. Indischen
Oceaan. Zij hebben gezamenlijk een oppervl.
v. ruim 8 vk. geogr. mijlen. 't Zuidelijkste on
grootste is Diego Garcia of Chagos. d. Eil.
staan onder 't bestuur v. d. Engelschen gouverneur v. Mauritius. d. 700 inw. leven v.
veeteelt on v. d. opbrengst v. kokospalmen.
Chagres is een havenplaats in 't depart.
Colon v. d. republiek Panama op d. landengte
v. Panama, a. d. mond v. d. Chagres-rivier
gelegen. 't Is een armoedige plaats. d. Rio
Chagres is wegens stroomversnellingen v.
weinig belang voor d. scheepvaart. 't Panamakanaal loopt gedeeltelijk door d. vallei v.
d. Chagres en kruist d. rivier herhaaldelijk.
Chagrijn, Zie Segron.
Chaiber, Zie Khyber.
Chaignet
(ANTHELME EDOUARD),
een
Fransch wijsgeer en taalgeleerde, geb. 9 Sept.
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1819 to Parijs, was sedert 1839 hoogl. a. d.
Universiteit te Poitiers. Zijn voorn. werken
zijn: „La vie de Socrate" (1869); „Pythagore
et la philosophie pythagorienne" (1875); „La
philosophie de la science du langage" (1875)
en „La tragedie grecque" (1877).
Chais (CHARLES), geb. in 1701 te Geneve en
in 1788 te 's Gravenhage overl., werd in 1728
predikant bij d. Waalsche gemeente te 's Gravenhage. Hij schreef o. a.: „Sens littOral de
1'Ecriture sainte" (1733).
Chaix d'Est-Ange
(GUSTAVE LOUIS
ADOLPHE VICTOR CHARLES), een Fransch advocaat, geb. 11 Apr. 1800 te Reims, maakte zich
vooral tijdens d. Juliomwenteling in Parijs
door zijn pleidooien naam en werd eenige
malen in d. Kamer der Afgevaardigden gekozen, waar hij zich bij d. conservatieve partij
aansloot. In 1857 werd hij procureur-generaal
bij 't keizerlijk gerechtshof to Parijs en in
1863 vice-president v. d. Staatsraad. In 1861
werd hij door Napoleon tot Senator benoemd.
Hij overl. to Parijs 14 Dec. 1876. Zijn „Discours et plaidoyers" gaf Rousse uit (1877).
Chalazen (hagelsnoeren) zijn d. twee bindweefselstrengen, door welke d. eidooier door
't eiwit heen a. d. beide polen v. d. eierschaal
bevestigd is.
Chalcedon was een stad in 't oude Bithynie, in 685 v. Chr. door d. Megarensers gesticht, en lag a. d. ingang v. d. Bosporus
tegenover Constantinopel. Reeds in 140 v.
Chr. geraakte zij tot verval. Onder Justinianus bloeide zij een tijdlang weer op. Door d.
Turken werd d. stad geheel verwoest. Slechts
eenige overblijfselen wijzen haar vroegere
plaats aan. In 't najaar v. 451 werd daar d.
vierde algemeene kerkvergadering gehouden.
Als kerkelijk leerstuk word in die vergadering vastgesteld, dat Christus is een persoon
in twee naturen, waarmede alzoo d. leer
der Nestorianen on Monophysieten veroor
deeld werd. Bovendien warden nog 30 kerkwetten (canones) aangenomen tegen misbruiken v. d. clerus, in een v. welke d. patriarch
v. Constantinopel d. eerste rang na dien v.
Rome boven d. andere patriarchen werd toegekend.
Chalcedoon (Silex chalcedonius L.; Quartzagate-chalcedoine Hauy) is een mineraal, evenals
't kwarts uit kiezel gevormd, v. kleur wit,
grauw, blauw, geel of bruinachtig, somtijds
met boomachtige teekeningen versierd (Dendrachaat, Mochasteen), meestal doorschijnend,
dat in gangen v. porfier, groensteen on
andere rotssoorten aangetroffen wordt. d.
Ouden, die er veal work v. maakten, kregen
d. chalcedoon uit Bithynie en Egypte; tegenwoordig vindt men doze steensoort ook op
IJsland, in Siberia en Zevenbergen. Indian d.

grauwe, concentrisch-schaalvormige chalcedoon dwars wordt doorgesneden en tegen 't
licht gehouden, vertoont hij d. kleuren v. d.
regenboog en heat dan gewoonlijk Regenboog
Chalcedoon (Iris chalcedonica). Ook in versteende
massa's komt hij voor als Turbinit, Madreporit
en versteend hout. Naar d. fraaiheid der
kleuren worden ze door d. kunstenaars in
varieteiten verdeeld: d. melkwitten noemen
zij Cachalong, d. wit en zwart of wit en bruin
gestreepten, Onyx d. wit en grijs gestreepten
Chalcedonit;
d. grijzen met boomvormige
figuren illochasfeen. d. Carniool, d. tweede hoofdsoort v. 't geslacht der C.'s bevat twee ondersoorten, ni. d. gemeene en d. draderige. d. Gemeene Carniool of Cornal ijn (dus genoemd naar
carneits = vleeschachtig) is bloedrood. d.
.Draderige CornalUn is licht bloedrood. Van
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daze soort zijn d. kostbare antieke carniolea
nobilis, door d. Franschen Cornaline de vieille
roche genoemd, die, als er 't licht opvalt, zich
donkerrood, doch met doorschijnend licht
bloedrood vertoonen. d. Meeste en schoonste
meesterstukken der Grieksche en Etrurische
steensnijkunst zijn v. daze steensoort gemaakt.
Door polijsten nemen al doze steenen een
schoonen glans aan on worden, zoowel op
zich zelf als in hun samengroeiingen met
andere steensoorten (achaat) gebruikt tot 't
vervaardigen v. allerlei snuisterijen, zooals cachetten, horlogesleutels, ringen e. a. Zij worden gevonden op IJsland, in Siberia Tatarije,
Hongarije, Boheme, Silezie , Saksen en andere
deelen v. Duitschland; ook bij Tweebruggen,
in Toscane en in Egypte en Arabia.
Chalcidice is een schiereil. in 't Turksche
gewest Saloniki, door d. golven v. Hagion
Oros of Monte-Santo on v. Cassandra in drie
deelen gescheiden. d. Hoogste berg is d. Athos.
d. Voornaamste steden v. 't schiereil. waren
in d. oudheid Olynthus en Potidaea.
Chalcis is d. belangrijkste stad op 't Grieksche ail. Euboea. Zij ligt a. d. smalste plaats
v. d. Euripus, is sedert 410 v. Chr. door een
steenen brug met 't vasteland verbonden en
telt 7 000 inw. Door d. overwinning bij Chaeronea, 338 v. Chr., kwam zij a. Macedonia.
Tot 1470, toen zij uit d. macht v. Veneti8 in
die v. Turkije overging, was zij een sterke
vesting en een aanzienlijke handelsplaats.
Chalcocondylas (DEMETRIOS), ook Chalcondylas, geb. omstr. 1424 to Athene on overl.
in 1511 to Milaan, werd na d. verovering v.
Constantinopel onderwijzer in d. Grieksche
taal in Italie. Hij schreef „Erotemata", een
Grieksche spraakkunst in d. oud-Grieksche
taal (Milaan, 1493) en bezorgde to Milaan d.
eerste uitgaven v. Homeros, Isocrates en
Suidas.
Zijn broader, LAONICOS CHALCOCONDYLAS,
eveneens onderwijzer in Italie, schreef een
geschiedenis v. 't Byzantijnsche Rijk v. 1297
t. 1462 (Grieksch on Latijn, uitgeg. door Bekker in „Corpus scriptorum historiae Byzantinae", Bonn 1843).

Chaldaea. Ofschoon daze naam in d. latere
schriften der Israelieten, met name d. Profeten, alsook bij d. Grieksche en Romeinsche
schrijvers ongeveer 'tzelfde beteekent als Babylonie, behoort hij in eigenlijken zin alleen
a. 't zuidwestel. gedeelte ervan, dat ten W. v.

d. Euphraat ligt en a. d. Arabische woestijn
gre,nst. 't Heet zoo naar d. Chaldean, in 't
misschien n. Chased,
0. T. Chasdim
. )
die in Gen. XXII: 22 eon broader v. Abraham,
wordt genoemd. Dit yolk woonde waarschijnlijk oorspronkelijk in d. bergachtige streken
ten Z.-W. v. Armenia, t. 0. v. 't meer Van on
stond volgens d. onderzoekingen v. SchlOzer,
Heeren, Gesenius e. a. in verband met d.
Koerden, die thans meer westelijk, in Koerdistan, wonen. Vandaar trokken zij n. verschillende richtingen, vooral zuidwaarts on zetten
zich in d. vJakte v. Babel neder. Ofschoon
een ruw en krijgshaftig volk, dat in d. lagers
der Indische en Perzische version wordt aangetroffen (Xenoph. Cyrop. III, 2; VII, 2; Anab.
IV, 3) en in d. H. Schrift als roofgierig (Job
I: 27), heerschzuchtig en bloeddorstig (Hab.
I: 6-11) wordt afgeschilderd, kwamen zij in
Babel tot een hooge mate v. beschaving on
maakten er (Dan. II: 2, old.) een klasse v,
geleerden uit, die zich inzonderheid op d,
sterrenkunde en sterrenwichelarij toelegden,
waartoe hun d. uitgestrekte vlakte en een
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helderen nemel geschikte gelegenheict booct.
Voor hun sterrenkundige wetenschap pleit
ook, dat zij d. dag nauwkeurig in uren wisten
te verdeelen en dat Callisthenes, toen hij
Alexander d. Grooten op zijn tocht vergezelde, een reeks v. vele eeuwen tellende
sterrenkundige waarnemingen v. dit yolk
ontving en a. Aristoteles mededeelde. Ook
moesten hun zeer langdurige en nauwkeurige
waarnemingen ten dienste staan, zouden zij
d. periode, „Saros" genoemd (naar 't Syrische
Sahro = maan), kunnen vinden, die gewoonlijk d. Chaldeeuwsche periode, doch ook die
v. Halley heet en volgens Suidas v. Chaldeeuwschen oorsprong is. Zij bevat 18 Juliaansche jaren en 11 dagen, gedurende we'•
ken tijd d. maan 252 synodische, 239 anomalistische en 242 knoopsomloopen (zie Maan)
volbrengt. Er is een niet geringe sterrenkundige ontwikkeling noodig, om op te merken,
dat d. maan na dien tijd dezelfde plaats
inneemt, zoo met betrekking tot d. zon als
tot haar knoopen (zie Knoopen) en naasten
of versten stand tot d. aarde, weshalve dan
ook deze periode d. Chaldeen ongetwijfeld
diende tot berekening der zon- en maaneclipsen. Indien 't waar is, wat Bailly verhaalt
{Hist. de l'Astronomie ancienne), dat d. Hindoes
in weinige oogenblikken uit 't hoofd eclipsen
berekenen nauwkeurig tot op bijna een half
uur, lijdt 't bijna geen twijfel, of zij bedienen
zich daarbij v. d. aloude sterrenkundige wetenschap der Chaldeen, aan wie d. achttienjarige
periode bekend was, zoo zij al niet door hen
is uitgevonden. Voor hun bekwaamheid pleit
ook, dat, gelijk uit 't Almagestum v. Ptolemeus blijkt, d. Grieken te Alexandria zich
niet bedienden v. d. waarnemingen der Egyptenaren, maar v. die der Chalde6n. Volgens
Diodorus Siculus hielden zij d. maan voor
ons naaste hemellichaam, haar licht voor
ontleend a. d. zon en haar verduisteringen
veroorzaakt door d. schaduw der aarde. Volgens Stobaeus en Seneca hielden zij d. kometen voor planeten, die ons slechts zichtbaar
worden, wanneer zij in d. nabijheid der aarde
komen. Indien d. Arabische sterrenkundige
Albategnius naar waarheid heeft vermeld,
dat zij d. lengte v. 't siderale jaar (zie Jaar)
op 365 d. 6 u. 11 min. hebben bepaald, moet
zoowel d. teruggang der nachteveningen hun
bekend geweest zijn als hun waarneming
een hoogen trap v. nauwkeurigheid hebben
bereikt, daar d. genoemde lengte v. 't siderale
jaar nog geen twee minuten v. d. waren tijd
verschilt, en d. sterrenwacht der Chaldeen op
d. tempel v. Belus te Babylon zou, d. hulpmiddelen v. dien tijd in aanmerking genomen,
d. nauwkeurigheid der beste hedendaagsche
observatorien beschamen. Doch, hoe hoog hun
sterrenkundige room gestegen is, na d. val v.
Babylon daalde hij en d. sterrenkunde der
Chaldeen werd, bij andere volken bekend geworden, een mengsel v. astrologische dwaasheden. Geen hunner sterrenkundige ontdekkingen is in schrift tot ons gekomen en zelfs
v. hun Berosus, zoo vermaard, dat hem to
Athene een standbeeld werd opgericht, is niets
dan zijn naam als sterrengeleerde en tijdrekenkundige tot d. nakomelingschap overgebracht.
d. Taal, die d. Chaldeeuwsche genoemd wordt,
is niet die v. dit oude yolk, maar een NoordSemitische taaltak, die in vereeniging met d.
Syrische d. Arameeschen vorm v. 't Semitisch
uitmaakt. Zij wordt soms ook d. Oost-Arameesche genoemd, doch moet naar haar herkomst eigenlijk d. Babylonische heeten. Hoe
_zioh doze taaltak tijdens d. onafhankelijkheid
II.
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v. 't BUIE zelfstandig heeft ontwikkeid en of
zij zich ook tot schrijftaal heeft verheven,
is niet bekend. Doch d. verhalen aangaande
d. oorsprong v. 't menschdom, die waarschijnlijk in geschiedk. betrekking staan tot d.
Mozaische berichten, en d. mededeelingen v.
Herodotos en Diodorus Siculus wekken 't
vermoeden, dat er een samensmelting v.
overlevering en poezie bestaat, en d. geregelde lijsten v. koningen schijnen te -nzen
op een soort v. historische jaarboeken. Volgens Babylonische bronnen schreef Berosus
in 't Grieksch een geschiedenis v. Babylon,
die, met uitzondering v. eenige fragmenten,
verloren geraakt is. Ongetwijfeld zijn ook d.
opschriften, die d. overblijfselen v. Babylon
in keil- of wigvormig schrift vertoonen, in
deze oude taal gesteld. Toen d. Israelieten in
ballingschap n. Babylon werden gevoerd, namen zij deze, a. hunne spraak zoo nauw verwante, Babylonisch-Chaldeeuwsche taal zoo
in zich op, dat deze bij hun terugkeering in
Palestina d. landtaal werd, zoodat in d. tijd
der Maccabe6n 't eigenlijke Hebreeuwsch door
't Chaldeeuwsch verdrongen on nog slechts
d. taal der geleerden gebleven was. Nam 't
Chaldeeuwsch bij hen eenige Hebreeuwsche
vormen en woorden aan, dit deed deze taal
toch niet geheel verbasteren; evenmin als
d. Perzische en Grieksche heerschappij iets
anders te weeg bracht, dan dat d. Babylonisch-Chaldeeuwsche taal eenige woorden uit
beide talen opnam. Doch, toen d. Arabieren
(640 n. Chr.) Babylon overmeesterden en Bagdad tot hoofdstad v. 't Khalifaat maakten,
verdween eerlang d. oude landtaal bijna geheel, zoodat zij thans slechts gesproken wordt
in enkele afgelegen oorden, waar eenige
Joodsche- en Christen-gemeenten zijn blijven
bestaan. Van d. schriften v. 't 0. T. bestaan
nog in 't Chaldeeuwsch: Esra IV : 8—VI ;18;
VII: 12-26; Dan. II: 4—VII : 28; ook zijn in
die taal opgesteld d. Targumim (zie dat art.),
zijnde een reeks v. vertalingen en omschrijvingen der boeken v. 't 0. T., die uit ondersch.
tijdvakken en V. zeer versch. waarde zijn. d.
Chaldeeuwsche — zoo men meent oorspronkelijke — tekst v. sommige apocryphe boeken
is verloren geraakt en slechts d. Grieksche
vertaling is tot ons gekomen. Ook Josephus
schreef, naar sommiger gevoelen, zijn geschiedenis der Joodsche oorlogen oorspronkohjk
in 't Chaldeeuwsch. Gewoonlijk zegt men ook,
dat d. Talmud in 't Chaldeeuwsch geschreven
is; doch er moet onderscheid worden gemaakt tuss. 't oudere gedeelte, d. Mischna,
en 't jongere, d. Gemara, v. welke d. eerste
geschreven is in een Hebreeuwsch, slechts
met eenige Chaldeeuwsche bestanddeelen
doormengd, dialect; terwijl d. laatste meer tot
d., schoon verbasterden, Uhaldeeuwschen taalvorm nadert. Hulpmiddelen tot 't beoefenen
v. d. Chaldeeuwsche taal zijn d. spraakkunsten v. Winer (Leipz. 1842) en Bertheau (Gating., 1843) en 't woordenboek „Aruch" v. N.
Bar-Jachiel, met d. bijvoegs. v. Mussaphia,
door Landau onder d. titel „Rabbinisch-Aramaisch-Deutsches Worterbucii" uitgeg. (Praag,
1819, 3 dln). Buxtorfs „Lexicon Chaldaicum
talmudicum et rabbinicum" (Bas. 1640) was
insgelijks naar dat werk bearbeid.
Chaldeeuwsche scrupel is volgens d.
tijdrekening der Joden, Arabieren en andere
Oostersche volken 1/1090 uur = 3110 seconde.
Chaled, eerst d. tegenstander, later d.
trouwe en dappere wapenbroeder v. MOHAMMED, heette CHALID-BEN-WALID-EL-MAKHZOEMI,
en was uit d. stam der Korelsjiten. Na d,
35
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overwinning bij Moeta in Syria gaf Mohammed hem d. titel Saifallah, d. i. zwaard Gods.
In 634 versloeg hij 't leger v. Heraclius bij d.
beek Yarmak, waarna hij Syria, Palestina en
een deel v. Perzie bezette. Hij stierf in 642.
Chalet (Een) is een alpenhut, een Zwitsersch huis, zich onderscheidend door een
overhangend dak, dat tevens tot zoldering
dient v. een om d. bovenverdieping loopende
galerij of balkon. Een smaakvol chalet is 't
zoogen. Aardhuis a. d. weg v. 't Loo naar
Milligen.
Challamel (JEAN BAPT. MAR. AUG.), geb.
18 Mrt. 1818, advocaat te Parijs en sedert 1844
onder-bibliothecaris v. d. s. Genevieve, is d.
schrijver v. belangrijke historische studian,
o. a. v. „Histoire-Musee de la Republique
Francaise" (2 dln, 3e dr. 1858); „s. Vincent de
Paul' (3e dr. 1856); ,Histoire populaire de la
France, de la revolution, de Napoleon, de
Paris" (1851); „Histoire anecdotique de la
Fronde" (1860); „Histoire populaire des Papes"
(2e dr. 1861) en „Memoires du peuple Francais" (8 dln, 1873).
Challemel-Lacour (PAUL ARMAND), geb.
19 Mei 1827 to Avranches, opgeleid a. 't Lycee
s. Louis, schreef en hield voorlezingen over
wijsbegeerte, letterkunde en kunst, maw werd
wegens zijn republikeinsche uitingen bij d.
staatsgreep v. 2 Dec. 1852 gevangen genomen
en verbanneii. Hij schreef toen artt. in dagbladen on tijdschriften en 't work „Philosophie individualists" (1864) en betrad na d. val
v. Napoleon III in 1870 't staatstooneel. Hij
was d. vriend v. GA MBETTA, ondersteunde
dezen als lid v. d. Nationale vergadering en
word door d. invloed v. dezen gezant to Bern
en in 1880 to London. Deze benoeming wekte
echter zooveel afkeuring bij zijn tegenstanders,
dat 't Britsche ministerie er. in 't Parlement
over geinterpelleerd en CHALLEMEL na 't aftreden v. Gambetta in 1882 teruggeroepen werd.
In 1883 trad hij in 't ministerie FERRY op als
minister v. Buitenl. zaken, mar bij d. debatten over d. onderneming in Tonkin Teed hij
zuik een nederlaag, dat hij nog in 't zelfde
jaar moest aftreden.
Chalmers (GEORGE), geb. in 1744 to Fochabers in 't Schotsche graafs. Murray, overl. to
Londen in Jan. 1826, studeerde in d. rechten
to Aberdeen en to Edinburg. Hij vertoefde
vervolgens in Amerika, waar hij d. rechtsgeleerde praktijk uitoefende, en vestigde zich
later to London, waar hij secretaris-generaal
der „Board of trade" werd. Hij heeft versch.
historische werken geschreven, o. a. „Political
Annals of the united Colonies" (1780); On
the comparative Strength of Great-Britain
during the present and four preceding reigns"
(1782 en '86); „Collection of Treaties between
Great-Britain and other powers" (2 dln, 1790);
,Caledonia or a topographical history of
North-Britain" (4 dln, 1807), een werk, rijk
a. diepzinnige navorschingen aangaande d.
oude geschiedenis v. Schotland. Ook heeft hij
d. levensgeschiedenis v. Daniel de Foe (1790)
en v. Th. Paine (1790) geschreven en d. werken v. Davies, Kamsay en King met hun
biographieen uitgeg.
Chalmers (THomAs), een begaafd kanselredenaar en stichter der vrije Presbyteriaansche kerk in Schotland, werd 17 Mrt 1780 to
Anstruther in 't Schotsche graafs. Fife geb.
en overl. 31 Mei 1847 te Morningside bij Edinburg. Hij studeerde te s. Andrews en word
eerst to Wilton, daarna to Kilmany beroepen.
Daar ontwikkelde hij d. groote kracht v. zijn
geest en d. omvang zijner kennis, want zon-
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der d. plichten v. zijn beroep to verzuimen,
hield hij voorlezingen over chemie en natuurkennis, schreef hij versch. vlugschriften en
eon werk over d. hulpmiddelen v. Engeland
en was hij lid v. d. redactie der „Edinburgh
Encyclopaedia". In 1814 werd hij naar Glas•
gow bij d. s. Johnskerk beroepen; in 1823
predikte hij to London voor een ongeloofelijk
aantal toehoorders. Een jaar later werd hij
hoogl. in d. wijsbegeerte to s. Andrews en in
1828 in d. godgeleerdheid to Edinburgh. Toen
d. scheuring in d. Schotsche kerk een aanyang nam, stelde Chalmers zich a. 't hoofd
der dissidenten, hij legde in 1843 al zijn waardigheden neder, waarop d. dissideerende gemeente
hem tot pastor primarius aanstelde. CHALMERS.
heeft zeer veel geschreven; zijn werken zijn
bij zijn leven in 25 dln uitgeg. en, voor zijn
nagelaten handschriften verschenen onder d.
titel , Posthumous works" (1847), gaf d. boekhandelaar Constable to Edinburgh a. d. erfgenamen 10 000 p. st. Enkele titels V. CHALMERS'
werken zijn: „Evidences of the Christian Revelation" (Edin. 1817, meerm. herdrukt on in 't
Nederl. vert. door W. Bilderdijk); „Discourses
on astronomy" (Edinb. 1818), in 't Nederl. vert.
onder d. titel „Leerredenen over d. Christelijke
openbaring, in verband tot d. sterrenkunde" -
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nomy of large towns" (3 dln, Edinb. 1821).
Chalnot (JACQ. ALEX. DE) vestigde zich
in 1758 als boekdrukker on uitgever to
Leeuwarden, maar trok zich in 1778 uit d.
zaken terug on ging to Kampen wonen, waar
hij 19 Sept. 1801 overl. Hij ondernam d. uitg.
v. een biographisch woordenboek der Nederlanden, dat echter niet voltooid is, bozorgdo
een uitg. v. CHOMELS' „Algemeen huishoudk.,
natuurk., zedek. on kunstwoordenboek" in 7
dln on gaf daarop een vervolg in 9 dln.
Chalons sur Marne, d. hoofdst. v. 'b
Fransche depart. Marne, ligt in 't 0. v. Champagne, in 't midden v. weilanden, op d. rechteroever v. d. Marne a. 't Marne-Rijn-kanaal
on a. d. Oosterspoorw. Merkwaardig zijn er d.
hoofdkerk met twee torens en beschilderda
glazen, 't raadhuis, d. brug over d. Marne en
fraaie wandelplaatsen. Overigens is d. stad wel
regelmatig, maar niet fraai gebouwd, or zijn
enge straten, houten huizen en onaanzienlijke
pleinen. Chalons heeft 20 000 inw., een polytechnische school, een genootschap voor landbouw, kunsten on wetenschappen, een openb.
boekerij v. 30 000 dln, een kabinet v. nat. hist.
en een plantentuin. Er wordt veel handel
gedreven in Champagne-wlin, olijfolie on linnen. d. Stad verzendt jaarlijks een millioen
flesschen Champagne-wijn; or zijn kelders,
waar drie millioen flesschen in voorraad zijn.
Chalons is 't oude Catalaunum, in welks nabijheid Titricus door Aurelianus (274 n. Chr.),
d. Alemannen door Jovinus (366) on d. Hunnen onder Attila door d. Romeinen, Alanen
on Gothen (452) geslagen werden. Ook in d.
middeleeuwen werd op d. hoogvlakte nabij
Chalons meermalen gestreden en in d. 19e
eeuw was dit terrein een gewichtig strategisch
punt voor d. verdediging v. Parijs. In 1814
werd 't stormenderhand door d. Pruisen bezet
on v. 1856—'70 was bier onder Napoleon III
een permanent leger- en oefeningskamp ingericht met een keizerlijk hoofdkwartier v. 25
gebouwen benevens barakken en tenten voor
een geheel armeekorps. Toen d. Pruisen Frankrijk in 1870 binnenrukten, was in dit kamp
't 6e legerkorps onder CANROBERT; deze trok
hiermede n. Metz en word daar door d. Pruisen ingesloten; 't verlaten kamp werd nu door
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't teruggeslagen leger v. MAC MAHON bezet,
die er zich trachtte to herstellen en te versterken, maar, wijl hij zich met 't leger v. Napoleon to Sedan moest vereenigen, stak hij in
d. nacht v. 21 op 22 Aug. 1870 't kamp in
brand en verliet hij 't, waarna d. Pruisen 't
tot 't verbindingspunt v. hunne aanvallende
legers met Duitschland maakten.
Chalons sur Saone is een stad met
20 000 inw. in 't Fransche depart. SaOne-et-Loire,
in een der best bebouwde streken v. Bourgondie, ter plaatse waar 't Canal du Centre
in d. SaOne valt, en a. d. spoorw. v. Parijs n.
Lyon. Deze Jigging verschaft a. d. stad veel
handel; ook zijn er belangrijke fabrieken v.
ijzerwaren, zijden en wollen stollen en kristal.
In d. rivier wordt in groote getale d. witvisch
gevangen, v. wier schubben d. schitterende,
naar parelmoer gelijkende stof wordt vervaardigd, die „essence d'Orient" genoemd en tot
't nabootsen v. paarlen gebruikt wordt. d.
Stad is goed gebouwd en heeft vier voorsteden en een prachtige kade a. d. rivier. Merkwaardig zijn: d. hoofdkerk, 't raadhuis, 't hospitaal s. Laurent en in d. nabijheid Rom.
bouwvallen. Chalons was reeds in Caesars
tijd onder d. naam Cabillonum bekend en
onder d. Rom. keizers een aanzienlijke handelsstad. Naar deze stad heet 't huffs der prinsen v. Chalons, dat v. d. 14e tot d. 16e eeuw
't. prinsdom Oranje bezat.
Chalybaeus (HEINR. MORITZ), gob. 3 Juli
1796 te Pfaffroda in 't Ertzgeb., studeerde to
Meiszen en to Leipzig in godgeleerdheid en
wijsbegeerte. Hij word eerst hoogl. to Meiszen
en later to Kiel on overl. 22 Sept. 1862. Van
zijn wijsgeerige geschriften zijn belangrijk:
een reeks voorlezingen onder d. titel „Historische Entwicklung der speculativen Philosophie von Kant bis Hegel" (5e dr. 1860); „System der speculativen Ethik" (2 dln, 1850);
„Philosophie u. Christenthum" (1853) en „Fundamentalphilosophie" (1861). In deze werken
streeft hij naar 't DeIsmus, gevestigd op d.
grondslag v. 't zedelijk bewustzijn.
Cham is d. naam, waarmede AMEDEE DE
NOE zijn geestige caricaturen teekent. Doze
was gob. 26 Jan. 1819 to Parijs en zoon v. d.
graaf de• Noe, pair v. Frankrijk. Hij koos d.
kunstenaarsloopbaan en arbeidde in d. ateliers
v. Paul Delaroche en Charlet, maar word
zich moor en moor bewust v. zijn bijzonderen
aanleg tot 't teekenen v. groteske figuren' en
bespottelijke toestanden. In 1842 verschenen
zijn eerste caricaturen en sedert heeft hij in
een onnoemlijk getal geestige teekeningen d.
zeden v. zijn tijd, d. dwaze kleederdrachten,
d. letterkundigen wansmaak on d. berispelijke
gebeurtenissen v. d. dag ten toon gesteld. Hij
overl. to Parijs, 5 Sept. 1879.
Chamade is een sein, dat d. bevelhebber
eener belegerde plaats door trom of trompet
laat geven, ten teeken, dat hij onderhandelen
of capituleeren wil. Gewoonlijk wordt daarbij
een wit vaandel opgestoken. 't Woord Chamade
is afkomstig v. 't Ital. Chiamata, dat v. 't
Lat. Clamata afstamt.
Chamaeleon, Zie Kameleon.
Chamaerops heet een geslacht v. palmen,
kenbaar a. d. korten tronk, dicht op elk.
staande, stijve, waaiervormige bladeren en op
olijven gelijkende vruchten. Tot dit gesl. behoort d. palmsoort, die in Z.-Europa, bepaald
in Andalusia on a. d. Riviera v. Cannes tot
Nizza, groeit; deze is d. Chamaerops humilis,
die in gunstige omstandigheden 7 M. hoog
wordt; d. afgeschraapte wortels zijn estbaar,
d. jonge spruiten en bloemknoppen kunnen

547

CHA.

als groenten genuttigd worden on d. vruchten genezen buikloop. C. excelsa, een Japansche
palm, die hooger wordt, groeit in N.-Afrika
en Z.-Europa ook in d. open grond en a palmetto
groeit in d. N.-Amerik. Staten Carolina on
Florida a. d. kust. Al deze soorten kunnen
ten onzent na half Mei in potten of kuipen
in d. open lucht geplaatst worden, maar moeten
na half Oct. in een kamer, waar 't holder licht
is, tegen vorst behoed worden.
Chamaven (d.) waren Germanen, die waarschijnlijk een deel V. Overijsel on Westfalen
bewoonden. Evenals d. meeste Germaansche
stammen voerden zij gedurig oorlog tegen d.
Romeinen. Zij versmolten in d. 5e eeuw onder
d. Franken.
Chamberlain (NEVILLE BOWLES, baronet',
gob. 18 Jan. 1820 to Rio de Janeiro, trad in
1836 in dienst bij 't Britsche leger m Hindoestan. Hij onderscheidde zich d. oorlog
in Afghanistan en Sindh, zoodat hij officier
bij d. garde v. d. gouv.-generaal on diens
adjudant werd. In d. opstand v. 1857 was
hij brigade-generaal, bewees grooten dienst,
maar werd zwaar gekwetst. Na zijn herstel
verhief d. Koningin hem tot haar adjudant.
Van 1872 t. '78 bewees hij weder gewichtige
diensten a. 't Britsch-Indisch gouvernement.
Hij was toen opperbevelhebber v. 't lager in
Madras en voerde d. militaire macht aan, die
in 1878 't gezantschap n. Kaboel begeleidde,
'tgeen aanleiding gaf tot d. oorlog tegen
SJIR-ALT.

Chamberlain (JOSEPH), gob. to London
in 1836, studeerde daar a. d. universiteit on
word daarna lid v. 't handelshuis zijns vaders,
dat inmiddels naar Birmingham was verplaatst. Hij nam bier ijverig deal a. 't staatk.
leven. Als voorstander v. 't vrijhandolstelsel
on volger v. d. staatkunde v. Gladstone, Cobden en Bright en begaafd met ongemeene
welsprekendheid, verwierf hij grooten invloed
door zijn redevoeringen en door zijn artikelen
in d. „Fortlinigtly review". Hij deed to Birmingham veal voor 't volksonderwijs, word
er in 1874 burgemeester en in 1876 afgevaardigd n. 't Parlement. her schitterde hij door
zijn redenaarstalent en in 1880 word hij lid
v. 't kabinet Gladstone, als hoofd v. 't departement v. koophandel, later v. dat v. landbouw. Hij stood daar steeds radicale hervormingen voor en, toen in 1885 Gladstone een
korten tijd voor Salisbury moest wijken
zond Birmingham CHAMBERLAIN weder n. 't
Parlement. Kort daarop nam Gladstone 't
roar v. Staat weer in handen met CHAMBER.
LAIN als medestander, tot er verwijdering
tuss. d. geestverwanten on een scheuring onder
d. liberalen ontstond over de Iersche zaken:
Gladstone diende d. „Home-rule-bill" in en,
hoe vrijzinnig in 't algemeen, CHAMBERLAIN en
met hem d. liberale unionisten konden zich
niet vereenigen met 't denkbeeld eener zelfregeering v. Ierland. Hij trad in 1886 uit 't
Kabinet en deed een reis naar 't Oosten om
zich persoonlijk op d. hoogte to stollen v. d.
moeilijkheden in 't zoogenaamde Oostersche
vraagstuk en in 1887 reisde hij n. N.-Amerika,
waar hij met goeden uitslag d. opdracht v. 't
ministerie SALISBURY volvoerde, om met d.
regeering der Vereen. Staten eon schikking
te treffen in de geschillen met Canada over
de visscherij.
Chambers (WILLIAM en ROBERT) zijn twee,
sedert 1832 tot een firma vereenigde boekhandelaars to Edinburgh, gob. to Peebles a. d. Tweed,
d. eerste 16 Apr. 1800, d. tweede 10 Juli 1802.
Zij maakten zich als samenstellers, drukkers
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en uitgevers v. wetensch. en nuttige boeken
en tijdschriften zeer verdienstelijk • eenige dezer
uitgaven zijn: „Picture of Scotland" (2 dln,
1827) ; „Edinburgh Journal"; „Papers for the
people" (12 dln); , Educational course" (150 dln,
leesboeken voor 't lager onderw. omvattend);
„Life and works of R. Burns" (4 din, 1857)
en „Chambers Encyclopaedia" (10 dln, waarvan in 1888 d. derde uitg. begon). ROBERT C.
overl. 17 Mrt. 1871 en WILLIAM c. 20 Mei 1883.
d. Firma schonk in 1859 a. haar geboorteplaats
een huis met een museum, leeszalen en een
boekerij v. 15 000 dln. ROBERT C. hield zich
ook met geologische studien bezig en was
d. schrijver v. „Vestiges of creation" (door dr.
v. D. BROEK in 't Nederl. vert. onder d. titel
„Sporen der schepping"), een werk, dat als
een voorlooper v. Darwins theorie groot opzien
baarde en zoowel een heftige bestrijding als
levendige toejuiching vond.
Chambertin is een dorp in Bourgondi6,
tuss. Dijon en Chalons, a. d. spoorw. v. Lyon,
vermaard wegens d. in d. omtrek gewonnen
wijn, die een v. d. beste Bourgondie-wijnen
is, doch eerst in 't vierde jaar goad en geurig
wordt. d. Grond, die dozen wijn voortbrengt,
is slechts 25 HA. en d. jaarlijksche oogst gemiddeld 140 pijpen.
Chambery, in 't Ital. Ciamberi of Sciamberi, d. hoofdst. v. 't Fransche depart. Savoye,
ligt a. d. Aisse en Albano in een door hooge
bergen omringde vlakte. Ztj is d. zetel v. een
aartsbisschop, v. een Jezdieten-college, een
academie, een landbouwk. maatschappij, een
letterk. genootschap en een teekenschool. d.
16 000 inw. vinden hun bestaan in handel on
fabriekswezen. Drie weekmarkten bevorderen
't vertier on d. stad geniet eon toenemende
welvaart.
Chambord is een groot en prachtig kasteel
niet ver v. Blois, in 't Fransche depart. Loireet-Cher, in 't midden v. een park, dat door
een muur v. 14 KM. lengte omgeven is. Koning
Frans I list 't door Primaticcio v. 1523 t. '33
in Gothischen stijl bouwen. 't Bevat 440 zalen
on vertrekken benevens stalling voor 1200
paarden. Onder Lodewijk XV werd 't bewoond
door koning Stanislaus Lesczinsky. Later werd
't a. d. inaarschalk v. Saksen on in 1777 a. d.
prins Polignac in leen gegeven. Gedurende d.
Omwenteling v. 1789 werd 't slot inwendig
geheel verwoest en door keizer Napoleon in
1809 tot een vorstendom verheven on a.
d. maarschalk Berthier geschonken, wiens
weduwe 't in 1821 door een inschrijving voor
1 749 677 frs verkocht om ten geschenke to dienen a. d. toen geboren hertog v. Bordeaux, die
er zich naar noemde en 't ondanks 't verbod a.
d. laden v. 't verdreven koningsgeslacht Bourbon, vaste bezittingen in Frankrijk to hebben,
behield. d. Graaf v. CHAMBORD nam na d. dood
v. Karel X (1830) en v. d. hertog v. Angouleme
(1844) d. titel a. v. Hendrik V en bleef tot zijn
dood (24 Aug. 1883) d. pretendent der legitimisten. Wijl hij geen afstammelingen naliet,
wendden zich sedert een deel der legitimisten
tot d. graaf v. Parijs en een ander deel tot
don Carlos v. Spanje.
Chambre Ardente heette een buitengew.
gerechtshof in Frankrijk, zoo genoemd, volgens sommigen, omdat 't doorgaans tot d.
brandstapel veroordeelde, volgens anderen,
omdat 't zitting hield in een met zwart laden
bekleede en met waskaarsen verlichte zaal.
Men vindt in d. geschiedenis v. Frankrijk
meermalen v. d. Chambre ardente melding gemaakt, meest als kettergericht, doch 't laatst
in 1679 en '80 tot 't onderzoek v. d. talrijke
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vergiftigingen, waarin veel aanzienlijke personen betrokken waren en v. welke d. beruchte markiezin de Brinvilliers d. aanleg.
star was.
Chamfort (SEBASTIEN ROCH NICOLAS), geb.
in 1741 in Auvergne, kwam jong to Parijs
on schreef daar artt. voor 't „Journal encyclopodique" on 't ,Vocabulaire francais".
Ook vervaardigde hij 't blijspel „Le marchand
de Smyrna" en 't treurspel „Mustapha et
Zdanir", waarna hij secretaris werd v. d. Prins
v. CONDE en in 1781 lid der Frans. AcadOmie.
Hij begroette met geestdrift d. omwenteling
v. 1789, sloot zich nauw aan bij MIRABEAU on
werd bibliothecaris der nationals boekerij.
Toen hij echter onder 't Schrikbewind zijn
afkeer v. d. gepleegde gruwelen to kennen
gaf, lisp zijn leven gevaar; hij werd gevangen genomen, kort daarna bevrijd, maar weder bedreigd, zoodat hij in wanhoop zich
't leven benam (13 Apr. 1794). Zijn werken,
die v. groote belezenheid on goeden smaak
getuigen, zijn herhaaldelijk uitgeg., o. a. in 1879
in 4 dln.
Chamier (DANIEL), geb. in Dauphine, predikant to MortOlimart, sedert 1612 hoogl. to
Montauban, was een ijverig, geleerd en invloedrijk voorstander v. d. Hervorming in Frankrijk. Hij was d. bewerker v. 't Edict v. Nantes en d. schrijver v. „Panstratiae catholicae
sive controversiarum de religions adversus
Pontificios corpus". Bij d. belecr ering v. Montauban verloor hij op 10 Oct.'1621 't leven.
Zijn „Corpus theologicum" is in 1653 door
zijn zoon uitgeg.
Chanlier (FREDERICK), geb. in 1798 to Londen, overl. 1 Nov. 1870, was tot 1833 zeeofficier on daarna rechter to Whatham-Hill in
't graafs. Essex. Hij schreef romans, waarin
op 't voetspoor v. MARRYAT 't zeeleven geschetst wordt, zooals „Ben Brace, the last of
Nelsons Agamernnons" (3 dln, 1835); „The
Arethusa" (3 dln, 1836); „Jack Adams" (3 dln,
16838) on „Tom Bowling" (1839). Ook beschreef
hij d. gebeurtenissen v. Febr. 1848 to Parijs,
waarvan hij ooggetuige was, in „Review of
the French revolution in 1848" en bezorgde hij
een nieuwe uitg. v. James' „ Naval history of
Great Britain" (1861).
Chamisso de Boncourt (LOUIS CHARLES
ADALBERT DE), geb. 27 Jan. 1781 in Champagne,
verliet met zijn ouders in 1790 zijn vaderland,
werd in 1796 page bij d. Koningin v. Pruisen
en bezocht 't Fransche gymnasium to Berlijn.
Hij werd in 1798 luitenant, doch woonde geen
veldtochten bij. Sedert 1811 wijdde hij zich a.
d. studio der natuurl. hist. Van 1815 t. '18 was
hij deelgenoot v. d. tocht, dien Otto v. Kotzebue
op d. „Rurick" om d. wereld volbracht. Hij
ondervond v. d. Russen a. boord allerlei onaangenaamheden en zijn waarnemingen werden slechts verkort en verminkt in 't uitvoerig rapport over d. expeditie opgenomen. Hij
ontving daarna to Berlijn een aanstelling bij
d. kruidtuin, leefde slechts voor zijn huisgezin, d. wetenschap en d. dichtkunst en overl.
21 Aug. 1838. Als natuuronderzoeker heeft hij
zich bekend gemaakt door „De animalibus
quibusdam e classe Vermium Linnaei" (1819);
„Uebersicht der niltzlichsten und schadlichsten
Gewachse, welche wild oder angebaut in Norddeutschland vorkommen" (1827); „Bemerkungen
und Ansichten auf einer Entdeckungsreise
unter Kotzebue" (1827); „Boise urn die Welt"
(1836) en „Ueber die hawaische Sprache" (1837).
Als dichter was CHAMISSO algemeen geliefd.
Met Varnhagen v. Ense gaf hij 1804—'06 een
„Muzenalmanak" uit. In 1813 schreef hij 't
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geestig verhaal „Peter Schlemihl", d. man, die
zijn schaduw verloor, dat in 1814 't eerst door
zijn vriend FouquO in druk word bekend gemaakt, spoedig in d. meeste Europeesche talen
overgebracht en in 1861 de Ten druk beleefde.
Zijn „Gedichte" beleefden in 1850 d. lien druk.
Zijn „Gesammelten Werke" met zijn biographic en brieven verschenen to Leipzig in 1839
in 6 dln, met platen.
Chamotte-steenen zijn vuurvaste tegels,
die gebezigd worden tot 't bouwen v. inrichtingen, die een groote hitte moeten doorstaan,
zooals smeltovens en retorten. Zij worden
vervaardigd v. gebrande leem, die tot poeder
gestampt, met ongebrande leem v. dezelfde
soort gemengd wordt, en dan onder sterke hitte
zoolang gebakken, tot zij lichtgrijs zien en bij
't tegen elk. slaan Yielder klinken. d. Beste
worden vervaardigd to Stourbridge in Engeland en to Grosz-Almerode in Keur-Hessen.
Chamouny of Chamounix heet een
merkwaardig dal in Savoye, ten N. v. d. MontBlanc, vanwaar men 't beste gezicht op en d.
opgang tot dezen hoogsten berg v. Europa
heeft, waarom 't jaarlijks door een groot aantal reizigers bezocht wordt. Wegens d. hooge
ligging en d. omringende gletschers en sneouwvelden is 't er doorgaans koud. 't Dal v. Chamounix, waarin een dorp v. gelijken naam
ligt, is buitengewoon rijk aan zeldzame planten en delfstoffen, waarin d. bewoners een
niet onaanzienlijken handel drijven. Overigens
bestaan zij v. veefokkerij, gemzenjacht, bijenteelt en v. d. voordeelen, die d. reizigers aanbrengen, en d. belooningen, die door d. gidsen
worden genoten.
Champagne is d. naam eener voormalige
prov. v. Frankrijk, tuss. Lotharingen t. 0.,
Bourgondie t. Z. on Isle-de-France t. W. en
beslaande d. tegenwoordige depart. Ardennes,
Marne, Aube en Haute Marne, benevens een
deel v. Seine-et-Marne en Yonne. Deze prov.
besloeg een oppervl. v. 470 vk. geogr. mijl en
telde ruim twee mill. bew. Dit gewest bestaat
nit een reeks v. hoogvlakten, v. 't 0. naar 't
W. afdalend en bestaande uit leisteen, jurakalk
on krijt; d. voorn. is 't plateau v. Langres,
dat 10 geogr. mijl lang is. d. Yonne, Aisne,
Seine, Marne en Maas bevloeien d. ondiepe
dalen tuss. deze vlakten. In 't W. of LaagChampagne liggen Troyes, Bar en Sens, in
Hoog-Champagne Rheims en Bethel, in BrieChampagne Meaux en Chateau-Thierry. 't Oostelijk deel is dor en onvruchtbaar, 't westelijk
deel welbebouwd, dicht bevolkt en welvarend.
't Krijt komt onder d. naam Champagne-krijt
of „Blanc d'Espagne" in d. handel; er groeit
veel graan, doch 't hoofdvoortbrengsel is d.
wereldberoemde Champagne-wijn, waarvan
laarlijks 16 a 18 mill. flesschen wordt voortgebracht.
Champagne is in d. wapenkunde 't tegenovergestelde v. d. chef (zie Chef). 't Is 't benedenste derde deel v. een wapenschild, dat in
kleur of metaal v. 't veld verschilt. Deze
figuur komt zeer weinig voor. Woodville in
Engeland voert: de gueules, au canton et a
la champagne d'argent.
Champagnewijn levert d. druif, die in
Champagne en Tangs d. COte d'Or groeit. Er is
roode en witte, mousseerende en niet mousseerende; doch gewoonlijk verstaat men door
Champagnewijn d. soort, die licht geel gekleurd is en zooveel opgelost koolzuur bevat,
dat bij 't losmaken v. 't draad d. kurk met
een knal ontsnapt on 't vocht in 't glas door
't vrij wordende koolzuur sterk opbruist. Na
d. eerste gisting heeft d. wijn deze eigenschap
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niet, doch zij verkrijgt deze, als bij d. tweede
gisting 't gas door sterken druk belet wordt
to ontsnappen. d. Meest geachte champagnewijn komt v. d. krijtbodem bij Rheims en
Epernay. Ofschoon men op schilderijen uit d.
17de eeuw schuimenden champagne ziet, dagteekent d. fabriek.matige bereiding eerst v. d.
tweede helft der 18de eeuw. Thans zijn ook
in Duitschland veel fabrieken v. mousseerenden wijn, die alleen door kenners v. echten
champagnewijn to onderscheiden is.
Champagny, Zie Cadore.
Champaigne (PHILIP DE), een uitmuntend
schilder, werd in 1602 to Brussel geb. Na
zich bij d. miniatuurschilder Bourdaux en d.
landschapschilder Fouquieres to hebben geoefend, ging hij in 1621 naar Parijs, waar hij
zich door 't schilderen v. portretten naam
maakte. Vervolgens schilderde hij versch.
stukken in d. vertrekken der Koningin in 't
Luxembourg en werd hij door d. Koninginmoeder tot eersten hofschilder aangesteld.
Hij vervaardigde toen eenige groote stukken
in d. kerk en 't klooster der Carmelieten to
Parijs en voor d. karelinaal de Richelieu. Hij
stierf in 1674 to Parijs, met d. roem een der
eerste schilders v. zijn tijd to zijn. In 't „Kabinet der bouiv-, schilder- en graveerkunst"
staat een lijst zijner schilderstukken, onder
welke uitmunten : een „Christus a. 't kruis",
in 't gewelf der Carmelietenkerk, waarin d.
perspectief zoo kunstig is aangebracht, dat 't
horizontaal liggend stuk overeind schijnt to
staan; ,Adam en Eva, treurende over d. dood
v. Abel"; 't portret v. zijn stervende dochter,
biddende met een kloosterzuster; een „Avondmaal"; een „Mater dolorosa" en „Lodewijk
XIII, voor een Madonna knielende". Zijn teekening is bevallig, zijn koloriet helder en
zijn manier heeft iets teeders, dat onwillekeurig boeit.
Charnpfleury (JULES FLEURY-14USSON, genoemd), geb. 10 Sept. 1821 to Laon, overl.
27 Dec. 1889 to Sevres, kwam op jeugdigen
leeftijd to Parijs in d. boekha.ndel en schreef
met jonge vrienden artikelen in „Le corsaire"
en „l'Artiste". Vervolgens schreef hij romans,
zooals „Les excentriques", „Les bourgeois de
Molinchart" en „Les demoiselles de Tourangeau" (1864), waarin hij ideale verwerpt, d.
werkelijkheid aanschouwelijk tracht voor to
stellen en daartoe ruwe, schrille vormen kiest,
maar vaak door d. juistheid zijner opmerkingen boeit, zoodat hij d. schepper der realistische richting werd genoemd. Eindelijk wijdde
hij zijn pen a, kunstgeschiedenis en schreef
hij : „Histoire de la caricature" (een serie v.
drie werken); „Histoire des faiences patriotiques sous la Revolution" en „Histoire de
l'imaginerie populaire". In 1873 werd hij benoemd tot conservator v. 't museum v. porselein to Sevres.
Champignon (Agaricus campestris L.),
d. kampernoelje of eetbare paddestoel, is een
soort v. 't uitgebreid geslacht agaricus, dat
wel 1500 soorten telt. d. Champignon heeft
een vle6zigen, witten kap met zeer dunne
dicht op elk. liggende bladen of lamellen, die
bleek rood zijn. d. Sporen zijn purperkleurig. d. Geur is aangenaam. Hij groeit op schaduwrijke vochtige plaatsen in geheel Europa,
N.-Amerika, N.-Afrika en Midden-Azie. Hij
wordt ook in kelders of in donkere broeikassen gekweekt. Jonge champignons worden
geheel gegeten, v. andere worden d. onderste
bladen en 't vlies verwijderd. Zij worden als
groente toebereid of om geur to geven a.
saus en gebraad. d. Verzamelaars dienen ze
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nauwlettend v. d. vergiftike paddestoelen to
onderscheiden. Volgens d. scheik. Johnston
bevat d. mushroom (d. Engelsche varieteit) d.
meeste voedingswaarde v. alle proteine-verbindingen.
Championnet (JEAN ETIENNE), geb. in
1762 in 't depart. DrOm°, was een der dapperste generaals v. d. eerste Fransche republiek. Hij dempte d. opstand in d. Jura zonder bloedvergieten, diende met room onder
HOCHE en bezielde als divisie-generaal zijn
regimenten met ongehoorde vermetelheid in
d. operati8n langs Moezel, Rijn, Maas en Sambre, vooral in d. slag bij Fleurus. Vervolgens
trail hij in 'tarn; op als opperbevelhebber,
hij dreef 't leger v. 't koninkrijk Napels uiteen, rukte Napels binnen en stichtte er d.
Parthenopelsche republiek. 't Directoire, dat
hem wantrouwde, verving hem door MACDONALD en liet hem gevangen nemen. Na d.
val v. 't Directoire herkreeg hij zijn vrijheid
en streed hij als opperbevelhebber in Zwitserland, maar hij werd daar in Sept. 1799
door Suwarow verslagen en oven. 9 Jan.
1800 to Antibes.
Champlain is een meer in N.-Amerika
Cuss. d. staten New-York, Vermont en BenedenCanada. 't Is gemiddeld slechts 3 geogr. mijl
breed, maar in noordelijke richting ruim 17
geogr. mijl lang on heeft een oppervl. v. 36
vk. geogr. mijl. 't Noordelijk deel is 't diepst,
op enkele plaatsen 200 M. 't Ontlast zich door
d. s. Johnsriv. in d. s. Laurensriv. en is door
kanalen met 't Erie-meer en d. Hudsonriv.
verbonden. Er liggen wel 60 eilanden in dit
meer, d. oever a. d. westzijde is steil, rotsachtig en veelmalen diep ingesneden. Dit
meer is een prachtig gemeenschapsmiddel.
's Zomers is 't bedekt met schepen en 's winters, als 't toegevroren is, met vrachtsleden.
Champmesle (MARIE DE), geb. DESMARES,
een Fransche tooneelkunstenares, werd in
1644 te Rome geb. Haar vader, d. zoon v. een
rijken NormandiOr, die hem, wijl hij tegen
diens zin gehuwd was, onterfd had, leefde in
bekrompen omstandigheden. Dientengevolge
was d. dochter reeds vroeg verplicht zich eon
bestaan te verschaffen. Haar eerste dramatisch optreden in d. schouwburg to Rome
had weinig success doch, toen zij met d.
schouwspeler CHAMPMESLE gehuwd was, vertrok zij in 1669 met hem naar Parijs en zij
speelde daar 't eerst in 't HOtel de Bourgogne.
Racine vond door haar spel d. inspiratie tot
eenige zijner beste stukken. Zij oven. 15 Mrt
1698. Haar echtgenoot (oven. in 1701) heeft
zich ook als dramasclirijver bekend gemaakt.
Zijn stukken zijn onder d. titel „ThOatre de
Champmesle' in 2 dln to Parijs in 1742 uitgeg.

Champollion-Figeac

(JEAN JACQUES),

aldus geheeten naar zijn geboorteplaats Figeac, ter onderscheiding v. zijn broeder CHAMPOLLION D. JONGE (zie 't volgend art.) was een
verdienstelijk oudheidkundige, hoogl. in d.
Grieksche taal, sedert 1828 conservator der
koninkl. boekerij to Parijs en, teen hij deze
betrekking door d. Februari-omwenteling verloor, in 1849 met 't beheer der boekerij to
Fontainebleau belast. Hij oven. 9 Mei 1867.
Zijn voorn. werken zijn: „Antiquites de Grenoble" (1804); „Annales des Lagides" (2 dln,
1819); „Charter latines sur papyrus" (1837);
„Documents historiques" (1842); „Traite Olementaire d'archOologie" (2 din, 1843) en „Documents palOographiques relatifs a l'histoire
des beaux arts et des belles lettres pendant
le moyen-age" (1867). -- Zijn zoon AIDE C.
heeft versch. uitg. v. bronnen voor d. Frans.
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geschied. bezorgd on is d. schrijver v. „Louis
et Charles, ducs d'Orleans" (6 dln, 1844) on
„Captivite du roi Francois I" (1846).
Champollion (JEAN FRANcOIS) werd ter
onderscheiding v. zijn broeder d. Jonge genoemd. Daze beroemde geleerde werd 23 Dec.
1791 geb. to Figeac, in 't Frans. depart. du Lot.
Op jeugdigen leeftijd to Grenoble bekend geworden met baron Fourier, secretaris v. 't
„Institut d'Egypte", schijnt hij a. dozen zijn
groote belangstelling in d. oudheden v. Egypte
verschuldigd to zijn. d. Expeditie onder Bonaparte had daarenboven d. aandacht der wetenschappelijke wereld op Egypte gevestigd.
CHAMPOLLION legde reeds in 1807 a. d. academ.ie to Grenoble een verhandeling voor
over d. namen v. oude Egyptische steden, die
hij uit 't Koptisch trachtte to verklaren. In
't zelfde jaar ging hij naar Parijs, ten einde
er zijn Oostersche studi8n met uitgebreider
hulpmiddelen en onder d. leiding der daar gevestigde geleerden voort to zetten. Na twee
jaar keerde hij naar Grenoble terug met d.
titel v. buitengew. hoogl. on hij schreef in
1811 „l'Egypte sous les Pharaons, ou recherches sur la gOographie, la religion, la langue,
les ecritures et l'histoire de l'Egypte avant
l'invasion de Cambyse", welke verhandeling
d. voorlooper moest zijn v. 't uitvoerig, doch
onvoltooid work „l'Egypte sous les Pharaons.
Description geographique" (Parijs, 1814, 2 dln.).
Hierbij schreef Champollion eenige kleinere
bijdragen tot d. kennis v. Koptische handschriften on arbeidde hij voortdurend a. een
woordenboek v. die taal, dat echter niet in
't licht is verschenen. Ook bestudeerde hij 't
opschrift to Rosette (zie Rosette), doch hij
deelde in d. misvatting zijner voorgangers,
dat v. d. beide daarop gebezigde alphabets
't hieroglyphische geheel ideographisch, 't
demotische daarentegen, evenals 't uit andere
gedenkstukken bekende hieratische, geheel
alphabetisch was. Later kwam hij tot d. overtuiging, dat 't hieratische schrift v. denzelfden aard moat zijn als 't hieroglyphische, en
hij deelde daze ontdekking in Aug. 1821 a. d.
„ A..caclOmie des inscriptions" made. In 'tzelfde
jaar zond hij d. verhandeling in 't licht „de
l'ecriture hieratique des anciens Egyptiens",
waarin hij nog altijd 't ideographische karakter v. • t hieroglyphische en hieratische
schrift beide beweerde. Intusschen was hem
bekend geworden, dat YOUNG (1773-1829) een
alphabetisch karakter in d. hieroglyphen der
Egyptische koningsringen meende to hebben
gezien, zonder op die ontdekking voort te bouwen. Hierdoor werd CHAMPOLLION 't eerst op d.
weg geleid tot zijn verdere nasporingen, die
onder d. invloed v. bijzonder gunstige omstandigheden met schitterenden uitslag zijn bekroond en tot d. naar 't oordeel v. Niebuhr grootste ontdekking v. zijn tijd hebben gevoerd. Door
vergelijking v. d. afbeelding des naams v.
Ptolemaeils op d. steen v. Rosette met dien
v. Cleopatra op d. obelisk v. Philae geraakte
hij tot ontcijfering v. 't hieroglyphische alphabet en zoo v. stap tot stap tot die v. eon
menigte namen v. koningen en tot ontdekking v. 't geheele stelsel, waarop d. tegenw.
kennis der Egyptische oudheid rust. Zijn
eerste ontdekkingen deelde hij rnede in zijn
beroemden brief a. Dacier (Par. 1822), waarop
een uitvoerige ontwikkeling volgde in „PrOcis
du systerne hieroglyphique" (Parijs, 1824, herdr.
1828), terwijl d. kern. v. zijn onderzoek is
nedergelegd in een ,Grarnmaire Egyptienne",
die eerst na zijn dood (1836) in 't licht is verschenen. Intusschen bepaalden zich d. naspo-
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ringer v. CHAMPOLLION niet tot d. taal alleen,
zij strekten zich ook tot d. overige takken
der Egyptische oudheidkunde uit. In 1823
verscheen zijn met gekleurde of b. versierd
werk „Pantheon Egyptien". Van 1824—'26 ondernam hij onder begunstiging v. d. hertog
de Blacas een wetensch. reis naar Italie,
waar hij negen maanden arbeidde in d. pas
aangekochte rijke Egyptische verzameling v.
Drovetti te Turijn, die hem aanleiding gaf
om d. grond to leggen tot tijdrekenkundige
bepalingen volgens d. gedenkstukken v. d.
dynastietIn v. Mantho tot in 't begin v. 't
nieuw-Egyptische rijk; waarvan hij een ontwikkeling gaf in een brief a. de Blacas (Par.
1824—'26). Van Turijn ging hij n. Florence,
Rome en Napels; in Italie vond hij, terwiji
zijn stelsel in Frankrijk, Engeland en Duitschland nog nauwelijks bekend was, d. weg gebaand door Rosellini's veel gelezen geschrift
„Il sistema geroglifico del sig. cay. Champollion it minore, dichiarato ed esporto alla intelligenza di tutti" (Pisa, 1825). Te Rome vond
hij instemming bij Bunsen, W. Gell en Fea,
ten gevolge waar van pans Leo XII hem opdroeg, d. reeds voorbereide verklaring der
obelisken te Rome to herzien en to voltooien.
41. Dood v. dezen Paus deed dozen arbeid staken, die eerst in 1842 met een tekst v. Ungarelli in 't licht verscheen. Te Livorno onderzocht CHAMPOLLION een door d. Engelschen
consul Salt aangelegde verzameling v. Egyptische oudheden, die op zijn raad door d.
Fransche regeering aangekocht en onder d.
naam „Muse° Charles X" te Parijs geplaatst
werd. Doch veel belangrijker voor d. wetenschap was 't besluit v. Karel X CHAMPOLLION n. Egypte to zenden a. 't hoofd v.
eenige teekenaars en bouwkundigen, in samenwerking met een soortgelijke onderneming v. d. Toscaanschen groothertog Leopold
II, die CHAMPOLLIONS leerling Rosellini naar
Egypte zond. Beiden vereenigden zich tot een
expeditie, wier werkzaamheden later door
Rosellini medegedeeld zijn in een groot plaatwerk v. 400 bladen met 9 din tekst; welk
werk, eenigszins omgewerkt, onder d. titel
„Monuments de PEgypte et de la Nubio" (Par.
1835-1845) in 't Fransch is uitgeg.; d. reis
zelf is beschreven in „Lettres &rites d'Egypte
et de Nubie par Champollion le jeune", terwijl d. broeder v. CHAMPOLLION behalve d.
reeds genoemde „Grammaire Egyptienne" en
„Dictionnaire Egyptien" ook nog heeft uitgeg.
diens „Memoire sur les signes, employes par
les anciens Egyptiens a la notation des divisions du temps" (1841). Na zijn terugkomst
uit Egypte werd voor hem een leerstoel a. 't
College de France opgericht, doch, nauwelijks
had hij dozen aanvaard, of een ziekte sleepte
hem 4 Mrt. 1832 ten grave. Zijn dood was een
groot verlies voor d. wetenschap, a. welke
hij zich had toegewijd.
Champs-Elysées is d. naam v. een park te
dat door Maria de Medicis in 1616 in
d. nabijheid v. 't paleis Elysee-Bourbon aangelegd is en toen „Cour de la refine" (Koninginnenhof) genoemd werd. 't Is een rechthoek v. 2687 M. lang en 217 M. breed en strekt
zich uit v. d. Place de la Concorde voor d.
Tuilerien tot a. d. Arc de Triomphe. Langs
dozen weg trokken d. Duitschers driemaal
Part's binnen: in 1814, 1815 en op 1 Mrt 1871.
Chancellorsville hoot d. plaats, waar
in d. oorlog tuss. d. Noordelijken en d. Zuidconfederatie een groote veldslag voorviel.
Na een driedaagsche worsteling (v. 2 t. 5 Mel
1863) versloeg d. generaal der Zuidelijken LEE
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't Noordelijke leger onder generaal HOOKER
volkomen, zoodat LEE in Maryland en Pennsylvania doordrong. Een jaar later (6 Mei 1864)
behaalde LEE bij Chancellorsville een tweede
overwinning op generaal GRANT.
Chandelier (JOHANNES SIX DE), Zie Six.
Chandernagor is een Fransche bezitting
in 't district Hugli v. 't Britsch Indisch presidentschap Bengalen en ligt 27 KM. t. N. v.
Calcutta a. d. Hugli. d. Stad is schoon gebouwd met good geplaveide wegen en kaden
langs d. rivier, maar is stil, eenzaam en in
verval. 't Grondgebied beslaat 90 000 HA. en
bevat 22 500 bow., waaronder 230 Franschen.
d. Kolonie word in 1700 gesticht en staat
onder 't bestuur v. d. gouverneur to Pondichery.
Chandler (RICHARD), een geleerd Hellenist, in 1738 in Engeland gob., was lid v. 't
Magdalenen-collegie to Oxford en v. 't genootschap v. oudheidkundigen to London. In
1763 gaf hij d. „Marmora Oxoniensia" ? zeer
prachtig uitgevoerd, in 't licht, waarin hij
d. fouten zijner voorgangers verbeterd en
versch. gapingen, inzonderheid in d. kroniek
v. Paros, gelukkig heeft aangevuld. Door 't
genootschap der Dilettanti met Revert en
Pars afgevaardigd, om in 't Oosten oudheden
to verzamelen en er d. voormaligen toestand
to onderzoeken, word 't bestuur dozer reis a.
CHANDLER opgedragen, die hierop v. 1764 t.
'66 Ionia, Attica, Argolis en Elis doorvorschte,
met eon rijken schat v. gewichtige bouwstoffen in Engeland terugkwam en in 1769 't
eerste deel zijner „Ionische Oudheden" in 't
licht gaf, waarvan 't tweede in 1800 verscheen.
In 1775 liet hij zijn „Inscriptiones antiquae
pleraeque nondum editao, in Asia minore et
Graecia, praesextim Athenis collectae" te
Oxford drukken, waarin zijn juiste lezing,
nauwkeurig afschrijven en gelukkig aanvullen v. oude bijschriften onovertroffen is. In
'tzelfde jaar verscheen 't eerste deel zijner
reis onder d. titel „Reis naar Klein-Azle" en
in 1776 't tweede onder d. titel „Reis naar
Griekenland". Voor d. oudheidkunde behooren
deze reizen onder d. beste. Zijn geschiedenis
v. Troje kan men als een bijvoegsel op zijn
reis n. Azi8 beschouwen. Hij stierf te Tilchurst
in Berkshire in 1810.
Chanfleury van IJsselstein (JAN LEONARD), geb. te Zieriksee in 1819, studeerde to
Groningen in d. geneeskunde en vestigde zich
als arts to 's Gravenhage. Hij werd daar
directeur v. 't ziekenhuis en in 1867 hoogl.
to Amsterdam. Hij legde in 1883 deze waardigheid neder, om zich geheel a. d. praktijk to
wijden, waarin hij als specialiteit v. huidziekten een grooten room verworven heeft.
Zijn schriftelijken arbeid vindt men in 't
„Ttjdschrift voor geneeskunst" en 't „Geneesk. weekblad".
Changarnier (NIC. ANNE THEODITLE), geb.
26 Apr. 1793 to Autun, ontving zijn militaire
opleiding a. d. school to s. Cyr en betrad een
roemrilke loopbaan in Algeria. Hij onderscheidde zich zeer bij d. verovering v. Constantine in 1836 en werd toen divisie-generaal.
In 1848 was hij eenigen tijd gouv.-generaal
ter vervanging v. Cavaignac, die n. Parijs ontboden was. Hij werd echter eerlang zelf to
Parijs geroepen, door 't depart. Seine afgevaardigd n. d. Nation. vergadering en benoemd
tot opperbevelhebber der Nationale garde.
Met beleid en kracht belette hij in 1849 't
uitbreken v. d. barricadenstrijd in Parijs. Hij
werd beschouwd als voorstander v. 't huis
Orleans en daarom bij d. staatsgreep v. Napo-
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leon III gevangen genomen en gebannen. Na
d. amnestie keerde hij wel in Frankrijk terug,
doch leefde ambteloos. Bij 't uitbreken v. d.
oorlog in 1870 bood hij zijn diensten aan,
doch hij ontving geen commando. Toch begaf
hij zich naar Metz, waar hij BA ZAINE ter
zijde stond en voor dezen d. 25 Oct. 1870 n. 't
hoofdkwartier v. prins FRIEDRICH KARL ging,
om over d. capitulatie to onderhandelen, die
twee dagen later gesloten werd. CHANGARNIER
overl. 14 Febr. 1877.
Channing (WILL. ELLERY), geb. 7 Apr.
1780 te Newport in Rhode-Island, studeerde a.
't Harvard-college to Cambridge in godgeleerdheid, maar beoefende ook d. wijsbegeerte,
d. wis- en natuurkunde, d. gescliiedenis en d.
letterkunde. Hij gaf onderwijs a. 't Harvardcollege, schreef veal en bereisde een groot
deel v. Europa, maar zijn levenstaak was 't
uitbreiden v. 't kerkgenootschap der Unitariers, bij 'twelk hij sedert 1803 predikant to
Boston was en waarvoor hij zooveel deed,
dat hij d. „Apostel der Unitariers" genoemd
werd. Zijn boek On Slavery" maakte diepen
indruk on was een krachtige steun voor 't
afschaffingsgenootschap. Hij overl. 2 Oct. 1842.
Zijn gezarnenlijke schriften zijn dikwijls gedrukt, 't volledigst in 1878 in 2 din.
Chanson heat in Frankrijk d. dichtvorm,
dien wij lied noemen, een gedicht in coupletten, die gezongen kunnen worden op een
bestaande wijs of geschikt zijn om op muziek
gebracht to worden. Ten allen tijd vond d.
chanson in Frankrijk een goede ontvangst on
hebben talentvolle dichters hun krachten er
aan gewijd. Als drink- on minnelied, als spotlied, geschiedzang en krijgslied deed d. chanson dienst en niet 't minst bij staatkundige
bewegingen als partijlied. d. Chansons v.
Beranger gaven d. krachtigsten stoot a. d.
troon der Bourbons in 1830.
Chantage is bedrog of oplichting, door
iemand onder valsche voorgevens iets af to
persen, maar bijzonder iemand tot 't geven
v. geld to bewegen door d. bedreiging, dat er
bij weigering laster aangaande hem verbreid
zal worden.
Chant du depart was een krijgslied,
dat door Mar. Jos. Chenier in 1794 gedicht en
door Maul op muziek gebracht was en nevens
d. Marseillaise en ca Ira in d. eerste Fransche
revolutie aigemeen gezongen word.
Chantenay is een stad met 13 000 inw.
in 't Frans. depart. Loire-inferieure, a. d.
Loire, 4 KM. t. W. v. Nantes en a. d. spoorw.
n. s. Nizaire. Er zijn scheepstimmerwerven,
ijzergieterijen, versch. fabrieken en in d. nabijheid steengroeven.
Chantepie de la Saussaye, Zie Saussaye.
Chantil4y is een prachtig kasteel in 't
Frans. dep. Oise, ruim 50 KM. t. N. v. Parijs,
door d. Prinsen v. Conde gesticht. 't Bevat
een schouwburg, een bibliotheek, een wapenzaal, een nat.-Kist.-verzameling en stallen
voor 300 paarden. 't Is omgeven door een
park met zwaar geboomte, 7600 HA. groot.
In 1830 kwam 't in 't bezit v. d. Hertog v.
Aumale, die 't bij zijn verbanning uit Frankrijk in 1886 ten geschenke gaf a. d. Fransche
academie.
Chantrey (FRANeis), een Engelsch beeldhouwer, geb. 7 Apr. 1781 te Jordanthorpe in
't graafschap Derby, was d. zoon v. een landbouwer en timmerman, die hem in d. leer
bestelde bij een houtsnijder en vergulder. Hij
kwam in 1804 to London, waar d. goede uit.voering eener buste v. Horne Tooke hem
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aanzienlijke bestellingen verschafte, o. a. 't
standbeeld v. George III. Hij bereisde Frankrijk
en Italie, vervaardigde en ontwierp daarna een
menigte beelden en busters. Als zijn baste werk
wordt beschouwd een groep slapende kinderen in d. kerk te Lichfield. d. Ruiterbeelden
v. George IV en Wellington to Londen zijn
v. zijn hand, maar d. paarden hiervan worden
door kenners misprezen. Door aangenamen
omgang on een bijzondere opgeruimdheid
verwierf hij zich een aantal vrienden. Hij.
overl. 15 Nov. 1842. Zie over hem G. Jones
„F. Chantrey; recollections of his life, practice and opinions" (Lond. 1843).
Chanykow (NrcoLAAs), geb. 24 Oct. 1819
in 't Russ. gouv. Kaluga, werd opgeleid a. 't
lyceum to Zarskoje Selo en beoefende d. Oostersche talen. Hij reisde op jeugdigen leeftijd
n. Azle, werd Russ. consul in Perzie on bereisde Bokhara, Khorassan, Afghanistan en.
Aderbeidsjan. Hij gaf in 't licht: „Beschrijving v. Bokhara" (1845); „Memoire sur la
partie meridionale de l'Asie centrale" (1863)
en „Memoire sur l'ethnographie de la Perse"
(1866). Hij overl. 3 Nov. 1878 to Rambouillet.
Chanzy (ANTOINE EUG. ALFRED), geb. 18
Mrt 1823 to Nonart in 't Fransch depart. Ardennes, werd opgeleid a. d. milit. school to
s. Cyr en word officier bij een regiment Zouaven in Algeri8. Hij onderscheidde zich in d.
oorlog v. 1859 inzonderheid in d. slag bij Solferino, zoodat hij opklom tot brigade-generaal.
In d. oorlog v. 1870 was hij divisie-generaal
bij 't leger t. Z. v. d. Loire on streed hij ongelukkig tegen prins Friedrich Karl, die hem
op 11 Jan. 1871 een beslissende nederlaag toebracht bij Le Mans, waar 22 000 gevangenen,
't geschut on d. legervoorraad in Pruis. handen vielen, zoodat CHANZY zich met 't ellendig
overschot to Rennes achter d. Sarthe moest
bergen. Hij genoot later 't voile vertrouwen
v. Gambetta en word in 1873 gouv.-generaal
v. Algeria. Hij vervulde in 1880 een zending
n. s. Petersburg en trad in 1881 weder in
werkelijken dienst to Chalons-sur-Marne, waar
hij 't opperbevel voerde over 't 6e armeekorps
on 5 Jan. 1883 overl.
Chaos hoot d. ruwe, ongevormde en ongeordende stof, waaruit naar d. voorstelling der
Griekscho dichters on wijsgeeren d. wereldlichamen zijn ontstaan. Hesiodos nam vier
grondoorzaken v. 't bestaande aan : Chaos,
Gaea, Tartaros en Eros (d. vormende, levendmakende kracht). Anderen beschouwden d.
Chaos als eerste oorzaak v. alles on nog anderen lieten uit d. chaos hemel on aarde ontstaan, maar leidden al 't overige v. Eros af.
Ook bracht, volgens Hesiodos, d. Chaos uit
zichzelf Erebos (d. donkeren afgrond) en d.
nacht voort on daze to zamen d. aether on
d. dag. Later is d. benaming chaos gebezigd
voor elken onordelijken, verwarden toestand.
Chapelier (ISAAC RENE GUI LE), geb. to
Rennes in 1754, werd in 1789 naar d. Nation.
vergadering afgevaardigd en onderscheidde
zich daar door welsprekendheid on bekwaamheld in 't doorzetten zijner voorstellen. Hij
bewerkte d. verwijdering v. 't leger uit Parijs
en, d. organisatie der Nation. garde. Hij ontwierp 't besluit tot afschaffing der voorrechten v. d. adel en d. geestelijkheid en tot gelijkheid v. alle godsdienstgezindten. Hij bestreed d. afzonderlijke vertegenwoordiging
der provinci6n, wilde, dat ieder afgevaardigde
vertegenwoordiger der geheele natio zou zijn,
en dreef door, dat d. driekleur 't symbool
der nationale eenheid zou zijn. Na d. aanhouding des Konings to Varennes scheidde hij
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zich v. d. Jacobijnen en sloot hij zich aan bij
d. Feuillanten, maar dit kostte hem onder 't
Schrikbewind 't leven : hij werd in 1794 geguillotin eerd.
Chapelle (ARMAND BOISBELEAU DE LA),
geb. to Aurillac in 1676, werd predikant bij d.
Waalsche gemeente to 's Gravenhage en
overl. daar 6 Aug. 1746. Behalve verhandelingen in wetensch. tijdschriften en uitgaven v.
commentaren en vertalingen schreef hij:
,Examen de la maniere de prOcher des Protestants francais" (1730) en „Mernoires de Pologne" (1737).
Chaplin (CHARLES), geb. 8 Juli 1825 to Andelys in 't Frans. depart. Eure on overl. 30
Jan. 1891 to Parijs, was v. Engelsche afkomst
on vormde zich to Parijs tot een voortreffelijk schilder en graveur, zoodat zijn werk
reeds in 1851 bekroond werd en hij sinds
versch. jaren lid der jury was voor d. Salontentoonst. to Parijs. Hij schilderde landschappen, allegorieen, portretten en inzonderheid
elegante vrouwenbeelden.
Chapman (JAMES) was een Engelsch reiziger, die zich als koopman to Port-Natal
had gevestigd, maar door zijn herhaalde toch.
ten door Zuid-Afrika veal tot d. kennis v.
dat land heeft bijgebracht. Hij doorkruiste
eerst 't land der Beetsjoeanen, reisde sedert
1852 herhaaldelijk n. 't Ngami-meer en ontdekte d. zoutbeddingen, waarin d. Suga zich
uitstort. Eindelijk toog hij v. d. Walvischbaai naar d. Victoria-watervallen v. d. Zambesi met 't doel vandaar die rivier of to
zakken tot d. Indischen oceaan. Door 't verongelukken v. zijn schip moest hij d. tocht
opgeven en keerde hij in 1863 n. d. Walvischbaai terug. In 1868 verscheen zijn belangrijk work „Travels in the interior of SouthAfrica" in 2 din. Hij overl. to Dutoitspan,
6 Febr. 1872.
Chappe d'Auteroche (JEAN). Daze Fransche sterrekundige, geb. to Mauriac in Auvergne, 2 Mrt 1722, reisde op last der academie naar Tobolsk, ten einde daar op 6 Juni
1761 d. voorbijgang v. Venus over d. zon waar
to nemen. Na zijn terugkomst gaf hij zijn belangrijk werk „Voyage on Siberie fait en
1761" (Par. 1768, 2 dln, met atlas) in 't licht.
Tegen d. ongunstige berichten, die daarin
aangaande Rusland voorkwamen, schreef keizerin Catharina II zelf, met behulp v. Schuwaloff „Antidote ou examen du mauvais livre
superbement imprimO, intitulO : Voyage de
l'abbO Chappe" (Amst. 1771, 2 dln). — Toen
in 1769 een voorbijgang v. Venus over d. zonneschijf in Amerika to zien zou zijn, begaf
CHAPPE zich naar Californie; hij overl. op deze
reis, to San-Lucar, 1 Aug. 1769.
Chappe (cLAuDE), geb. to Mans in 1763,
maP kte zich reeds vroeg bekend door verhandelingen in 't „Journal de physique", doch
is beroemd geworden door zijn uitvinding —
of misschien volmaking der uitvinding — v.
d. optische telegraaf. In 1792 overhandigde
hij een ontwerp daarvan a. d. Nationale conventie, ten gevolge waarvan d. aanleg der
eerste telegraphische linie in 1796 werd bevolen. Zie voorts 't art. Telegraaf. Hij verdronk
zich 23 Jan. 1805. — Zijn brooder JEAN JOSEPH c.,
die na hem directeur v. 't telegraphisch bureau
to Parijs was, waar hij 26 Jan. 1829 stierf,
schreef een verdienstelijke „Histoire de la
Telegraphie" (Par. 1824, 2 dln).
Chappe zegt men in d. wapenkunde v.
een schild, dat door twee lijnen, dalende uit
't boven middelpunt naar d. rechter en linker
beneden-hoekpunten in drie deelen verdeeld
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is. Daalt er nog een derde lijn naar 't beneden middelpunt, dan hest 't schild „Chappe
on parti"; zoo voerde Milsbach in Frankenland „Chappe en parti d'argent et de gueules
de Pun on l'autre".
Chappe ChaussO, Zie Chausse:
Chaptal (JEAN ANTOINE), graaf V. Chanteloup, pair v. Frankrijk, geb. 5 Juni 1756 to
Nozaret in 't dep. Lozere, overl. to Parijs 30
Juli 1832, was een v. d. verdienstelijkste scheikundigen onzer eeuw. Hij was geneesheer to
Montpellier, toen d. eerste Fransche omwenteling uitbrak, on werd in 1793 naar Parijs
geroepen ten einde door zijn scheik. ervaren,
heid to voorzien in 't gebrek a. buskruit;
waarin hij zoo wel slaagde, dat hij dagelijks
3500 KG. leverde on daardoor spoedig in d.
behoefte voorzien had. In 1794 naar Montpellier teruggekeerd, bekwam hij een post in 't
bestuur v. 't departement HOrault en d. voor
hem opgerichten leerstoel in d. scheikunde.
In 1798 word hij tot lid v. 't Instituut benoemd. Hij ijverde zeer voor d. staatsgreep
v. 18 Brumaire, werd in 1798 door d. Eersten
consul benoemd tot staatsraad en in 1800 tot
minister v. Binnenl. zaken, in welke betrekking hij kunsten en wetenschappen krachtig
aanmoedigde en bij Parijs een scheik. fabriek
oprichtte. In 1804 vial hij in ongenade, omdat
hij weigerde d. verklaring of to leggen, dat
d. beetwortel-sulker beter is dan die uit suikerriet; doch reeds in 't volgende jaar benoemde keizer Napoleon hem tot grootkruis
v. 't Legioen v. ear en lid v. d. Senaat. Gedurende d. „Honderd dagen" was hij minister
v. Staat en directeur v. handel en nijverheid.
Na d. Restauratie leefde hij ambteloos, schoon
Lodewijk XVIII hem in 1816 tot lid der academie v. wetenschappen benoemde en in 1819
tot pair v. Frankrijk. Zijn voorn. geschriften
zijn „Chimie, appliques aux arts" (Par. 1807,
4 dln) en „Chimie appliques a l'agriculture"
(2 dln, 2e dr. 1829). Hij was d. uitvinder v.
't gebruiken v. oude wol in plaats v. olie bij
't vervaardigen v. zeep, v. 't katoenverven
met Turksch rood, v. d. vervaardiging v. inlandsche cement en kunst-pozzolaan-aarde,
en v. een glazuur over aardewerk zonder
vergiftigend looderts. Aangaande d. toepassing der chemie op vele bedrijven en bereidingen in 't dagelijksch leven bewees CHAPTAL
gewichtige diensten.
Chapu (HENRI MICHEL ANTOINE), geb. 29
Sept. 1833 to Men in 't Fransch depart. Seineet-Marne, werd onder d. leiding v. PRADIER
on DURET een voortreffelijk beeldhouwer. Van
hem is 't beeld „d. Declamatie" a. d. gevel v.
't Operagebouw to Parijs, dat v. „d. Mochanica" a. 't handelsgerechtshof to Parijs en 't
standbeeld v. COUSIN to Sens, in 1880 onthuld.
In 't Luxemburg zijn opgenomen zijn „Hermes" en „Maagd v. Orleans". Hij overl. to
Parijs in Apr. 1891.
Chara of waterpaardenstaart is een
plantengesl., behoorende tot d. kranswieren
(charace6n). d. Soorten zijn kleine planten,
die op d. bodem v. ondiepe poelen groeien.
Vele zijn met een kalkkorst bedekt en hun
hoofdbestanddeel is volgens hedendaagsche
scheikundigen calciumcarbonaat. d. Meest bekende soorten zijn C. flexilis L, C. vulgaris
L, met een spiraalvormigen stengel en veal
voorkomend in onze slooten, waar zij oorzaak
is v. d. stank, die er 's zomers bij stilstand
on verdamping oprijst, on C. hispida L, met
een ruigen stengel, ook veelvuldig in d. slooten v. ons land.
Charade hest eon raadsel, waarbij alleen
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kenmerken v. d. samenstellende deelen of v.
d. lettergrepen (als deze een zelfstandige beteekenis kunnen hebben) v. een woord opgegeven worden, our daardoor 't geheele woord
te vinden. In d. „Franschen tijd" was een
aardige charade in omloop betreffende d. geslachtsnaam v. d. Raadpensionaris: kenmerken waren opgegeven v. schim, schimmel, pen,
pennink, opdat men daaruit vinden zou
SCHIMMELPENNINCK. Zulke charades zijn veelal
berijmd. Bij d. „charade en action" wordt
ieder samenstellend deel v. 't woord door
een pantomime voorgesteld, waaruit d. toeschouwers 't woord moeten vinden.
Charante (NICOLAAS ANTHONIE V.), geb.
19 Dec. 1811 te Rotterdam, studeerde te
Utrecht in d. godgeleerdheid en toonde gedurende zijne studien reeds goeden aanleg tot
d. poezie. Hij werd in 1846 predikant te Zaandam en overl. daar 9 Sept. 1873. Als kinderdichter streefde hij Van Alphen en Heye ter
zijde, in natuurlijken eenvoud, bevalligheid
en bevattelijkheid wint hij 't vaak v. hen.
Schoone proeven vindt men hiervan in zijn
„Kinderpazie" (1861). Eenige uit zijn vele
geschriften zijn: „Bijbel voor jonge kinderen"
(4 dln, 1855); „d. Jonge vrouwen"; „Willem
Baarland"; „Schetsen uit d. Kinderwereld";
„Sprookjes uit d. ouden tijd" en „Novellen en
vertellingen" (1863).
Charcot (JEAN MARTIN), geb. 29 Nov. 1825
te Parijs, studeerde daar in d. geneeskunde
en werd in 1862 geneesheer a. 't ziekenhuis
voor vrouwen, Salpe'triere geheeten. Sedert
1866 hield hij druk bezochte voorlezingen over
chronische ziekten en over zenuwziekten. In
1872 werd hij hoogleeraar in d. pathologische
anatomie en sedert 1882 staat hij als hoogl.
a. 't hoofd v. een door hem gestichte kliniek
voor zenuwlijders. Met beschikking over d.
uitgebreidste hulpmiddelen houdt hij voordrachten over hysterie, epilepsie, scierose,
ruggemergziekten, hypnotisme en suggestie
voor honderden geneesheeren, waaronder vele
hit 't buitenland. Hij schreef over deze onderwerpen talrijke werken, bijv. „Lecons sur
les maladies du systeme nerveux faites a la
Salpetriere" (4e dr. 1880); „Localisations dans
les maladies du cerveau et de la mane dpiniaire" en zijn tijdschriften „Revue de mecleeine" en „Archives de neurologie".
Chardin (JEAN), beroemd reiziger, geb.
26 Nov. 1643 to Parijs, overl. 26 Jan. 1713 bij
London, was d. zoon v. een juwelier. Deze
zond hem in 1665 n. Oost-Indi6 om een aankoop v. edelgesteenten to doen. CHARDIN reisde
n. Suratte en trok op die reis door Perzie,
waar 't hem wel scheen to bevallen, want in
't zelfde jaar keerde hij v. Suratte terug en
vestigde hij zich to Ispahan, waar hij zes
jaar bleef. d. Sjah benoemde hem tot hofjuwelier, welke betrekking hem in kennis
bracht met d. Rijksgrooten, waardoor hij in
staat was geheime bijzonderheden aangaande
d. Perzische staatsregeling, hofhouding en
krijgszaken to vernemen. CHARDIN bezocht
tweemaal d. rtfinen v. Persepolis en beschreef
d. oudheden, die hij er zag. Hij keerde in
Mei 1670 n. zijn vaderland terug, waar hij
spoedig ondervond, dat zijn protestantsch geloot hem buiten alle ambten sloot, zoodat hij
na een jaar vertoevens to Parijs n. Azle terugkeerde. Hij bleef toen 10 jaar in Perzie
on Indi6 en reisde over d. kaap d. Goode
Hoop n. Europa terug, waarna hij zich te
London nederzette. Daar word hij door d.
Koning tot baronet verheven en huwde hij
met een Rouaansche jonkvrouw. Hij hield
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zich daar bezig met 't ordenen zijner reisde.
schrijving, die in 1686 in 1 deel in folio, met
18 keurige platen, 't licht zag; andere deelen
zouden gevolgd zijn, maar hij werd door d.
Koning aangesteld tot gevolmachtigd minister
bij d. Staten-generaal der Zeven Provinci6n
en agent der Eng. 0.-Ind. Compagnie. Eerst
in 1711 kon hij d. uitgaaf zijner reisbeschrijving voortzetten; CHARDIN gaf er to gelijkertijd twee drukken van: een in 3 dln in 4., d.
andere in . 10 dln in 120, versierd met 78
platen naar teekening v. d. reiziger en schilder Grelot. d. Overeenstemmende getuigenissen der reizigers, die na hem dezelfde streken hebben bezocht, bewijzen niet alleen zijn
waarheidsliefde, maar ook zijn veelzijdige
kennis en scherpzinnige waarnemingen. d.
„Reizen v. CHARDIN" zijn herdrukt te Amst.
in 1735 in 4. in 4 dln met pin. Langies bezorgde een nieuwe uitg. to Parijs in 1811 in
10 dln in 8o met een atlas in fol. en een kaart
v. Perzie.
Charente (d) is een rivier in Frankrijk,
die in 't depart. Opper-Vienne ontspringt en na
een zeer bochtigen loop v. 48 geogr. mij1 tegenover 't eil. Oleron in d. golf v. Gascogne valt.
Charente ('t Departement), liggende in 't
Z.-W. v. Frankrijk, heeft een oppervlakte v.
108 vk. geogr. mijl en telt ruim 380 000 bew.,
die grootendeels hun bestaan vinden in d,
wijnbouw en 't stoken v. brandewijn, inzonderheid v. dien, welke d. naam heeft n. d. stad
Cognac. Ook zijn er eenige papierfabrieken.
d. Vijf districten, waarin 't verdeeld wordt,
zijn: Angouleme, BarbOzieux, Cognac, Confolens en Ruffec. d. Voorn. steden zijn: AngoulOrne, Cognac, Jarnac en Ruffec, in welks nabijheid 't fraaie kasteel Broglie ligt.
Charente (Neder-) is een Fransch depart.
t. W. v. 't voorg. 't Is 124 vk. geogr. mijl
groot on heeft 475 000 bow., waaronder veel
Hervormden. 't Wordt bespoeld door d. Charente on door d. bruisende Gironde. Ook in
dit depart. zijn d. wijnbouw en 't brandewijnstoken belangrijker dan d. landbouw on d.
veeteelt. Langs d. kust wordt zeezout gewonnen. 't Depart. is verdeeld in zeven districten:
La Rochelle, Jonsac, Marennes, Rochefort, Saintes en s. Jean d'Angely. d. Hoofdstad hoot
La Rochelle.
Charenton is een stad met 13 500 inw.
13 KM. t. Z.-0. v. Parijs a. d. samenvloeiing
v. d. Seine on Marne en a. d. spoorw. v. Parijs
n. Fontainebleau. Vroeger was bier d. schoone
kerk, waar d. synoden der Hervormden gehouden worden, maar Lodewijk XIV heeft
deze doen sloopen. Thans is d. stad merkwaardig wegens 't groote krankzinnigengesticht (Maison nationale pour le traitement des
alie'ne's), waar gewoonlijk 400 a 500 krankzinnige
mannen en vrouwen, voor welke nog hoop
op genezing bestaat, verpleegd worden. Op d.
binnenplaats v. 't gesticht is in 1882 een
standbeeld v. ESQUIROL opgericht.
Chares was een Atheensch veldheer, die
in 't midden der 4e eeuw v. Chr. leefde en
niet zeer bekwaam schijnt geweest to zijn,
hoe wel hij sours gelukkig streed. Hij bevocht
in 361 met goeden uitslag Argos en Sicyon,
maar zeer ongelukkig Alexander v. Pherae.
Hij herwon in 359 d. Chersonesos en werd na
d. dood v. Chabrias in 358 opperbevelhebber.
Misnoegen der Atheners over zijn aarzelend krijgsbeleid werd door d. welsprekendheid v. zijn vriend Demosthenes afgeleid, hij
verdedigde Olynthos tegen Philippus v. Macedonia, maar sneuvelde in d. strijd tegen dezen
Koning bij Chaeronea (338 v. C.).
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Chares was een Grieksch beeldhouwer,
leerling v. Lysippos. Hij leefde ruim 300 j. v.
Chr. en was d. vervaardiger v. d. koperen
kolossos a. d. ingang der haven v. Rhodos,
een arbeid, waaraan hij twaalfjaar besteedde.
Dit beeld is 56 jaar later door een aardbeving
vernield.
(FRANcOIS
Charette de la Contrie
ATHANASE) was d. onversaagde aanvoerder
der Vendeers in hun strijd tegen d. Fransche
republiek. Hij was geb. 17 Apr. 1763 te Colin
bij Ancenis en trill in d. zeedienst. Hij werd
in 1789 luitenant, maar week bij 't uitbreken
der Revolutie n. Coblenz. Spoedig keerde hij
n. Bretagne terug, hij kreeg er 't bevel over
d. Nationale garde, deed te Parijs een roekelooze poging om d. Koning te redden, ontsnapte
a. d. Jakobijnen en verborg zich op zijn kasteel Ponteclause, tot hij door d. opstandelingen
in Neder-Poitou tot aanvoerder werd gekozen.
Na vele dappere daden, maar ook na blijken
v. wreedheid en wispelturigheid gegeven te
hebben, viel hij in handen der republikeinen,
die hem 29 Mrt 1796 te Nantes fusilleerden.
Charge (v. 't Fransche werkw. charger,
dat belasten, beladen bet.) wordt in Frankrijk
gebruikt in d. beteekenis v. amb' of post. In
d. oorlog bet. charge een algemeenen aanval
met 't blanke wapen, inzonderheid door d.
ruiterij. In d. kunst, zoo wel in d. schilder- en
teekenkunst als in een gedicht of in 't tooneelspel heat charge een overlading of overdrijving, die ten doel heeft d. lachlust op te
wekken.
Chargé d'Affaires (een) is een zaakgelastigde, een diplomaat, die niet door d. souverein, maar door een minister of gezant,
niet bij een souverein, maar bij een depart.
v. Buitenl. zaken geaccrediteerd is. Charges
d'affaires vormen d. 4e klasse v. diplomatieke
agenten.
Chargeh heet een oase t. W. v. Egypte,
tuss. 25° en 26° NB. en op ongeveer 31° 0.-L. v.
Greenwich. d. Bebouwde grond is 836 HA.
groot en bewoond door 6000 menschen. Er zijn
versch. bronnen en veel dadelpalmen. Men
vindt in doze oase een goad bewaarden tempel
uit d. Egyptische oudheid, a. Ammon gewijd,
50 M. lang en 20 M. breed, Romeinsche tempels en burchten uit d. 2e eeuw n. Chr. en
d. bouwvallen der kloosters, waarin A thanasius on Nestorius woonden.
Charilaos, zoon v. Polydectus, koning v.
Sparta, werd na d. dood v. zijn wader geb.
Zijn oom Lycurgos weigerde te voldoen a. d.
voorslag der weduwe, die uit heerschzucht 't
kind wilde dooden, als Lycurgos haar huwde.
Hij vertoonde 't kind a. 't yolk als koning.
d. Naam beteekent „yolks vreugde". Charilaos
stierf na een 64jarige regeering omtrent 800
j. v. Chr.
Charis, d. w. z. bevalligheid, heet in d. Ilias
d. vrouw v. Hephaestos (Vulcanus), in d.
Odyssea Aphrodite (Venus) en bij d. overige
dichters een der gratien (zie dat art.).
Charisi (JEHOEDA-BEN-SALOMO) was een Hebreeuwsch dichter, die to Xeres in Spanje
leefde on vOOr 1235 stied. Behalve vertalingen bestaat v. hem een oorspronkelijk Hebreeuwsch gedicht, „Tachkemoni" geheeten,
dat rijk is a. Oostersche beeldspraak. Dit gedicht is in 1578 to Konstantinopel on in 1729
to Amsterdam gedrukt. In 1845 verscheen er
een uitg. v. met critische opmerkingen V.
KAMPF.

Charite bet. menschenliefde (Lat. caritas)
en is daarom d. naam v. veel ziekenhuizen
in Frankrijk en Duitschland. Beroemd zijn 't
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hOpital de la Charitd to Parijs en 't Konigl.
Charite'-Krankenhaus to Berlijn. 't Laatstge-

noemde, waarin 1300 zieken kunnen opgenornen worden, sedert 1726 hiertoe ingericht,
is tevens 't algemeen ziekenhuis voor Berlijn
on d. plaats, waar 't clinisch on pathologischanatomisch onderwijs gegeven wordt.
Charitinnen, Zie grati6n.
Chariton beet een rivier, die in d. N.-Amer.
staat Jowa ontspringt, eerst Z.-O.-waarts en
vervolgens Z.-waarts door d. staat Missouri
vloeit. Zij is 400 KM. lang en over een lengte
v. 80 KM. bevaarbaar.
Chariton, levende in d. 4e eeuw v. Chr.
en of komstig uit Aphrodisias, waarom hij d.
Aphrodisier genoemd wordt, bericht aangaande zich zelf, dat hij schrijver was v. d.
redenaar ATEIENAGORAS. Van hem is bewaard
gebleven een roman, die d. lotgevallon belielst
V. CHAERAS en CALIRRHOE, die door D'ORVILLE
met toelichtingen is uitgeg. in 3 dln to Amsterdam in 1758 en later meermalen is vertaald en gedrukt.
Chariva,ri is in Frankrijk wat ten onzent
ketelnwuziek, heet: een samenkomst v. yolk
voor 't huis v. iemand, die iets afkeurenswaardigs heeft gedaan, waarbij op keukengereedschap wordt geslagen onder getier on
gefluit. Onder d. regeering v. Lodewijk Filips
ontstond to Parijs in 1832 't tijdschrift Charivari, dat d. behoudende en reactionnaire
ministers on kamorleden scherp hekelde on
in caricaturen bespottelijk maakte.
Charlrow of IChar.kow heet een Russisch gouvernement met een gelijknamige
hoofdstad. 't Gouvernement ligt in de Ukraine,
is 1000 vk. geogr. mij1 groot en heeft 2 225 000
bew. d. Stad ligt a. d. Donetz en a. d. spoorw.
v. Moskou n. Odessa. d. Stad is schoon gebouwd on door veel adellijke familien on rijke
kooplieden bewoond, maar 's zomers ongezond
door d. uitwaseming v. stilstaand water. Er
zijn 170 000 inw., schoone paleizen, ruime
pleinen, een universiteit (in 1804 gesticht),
vele inrichtingen voor allerlei onderwijs, tapijt-,
zeep- on hoedenfabrieken, looierijen on branderijen, wol- en paardenhandel. Op d. groote
jaarmarkten komen d. kooplieden on met
goederen beladen sleden v. alle oorden samen.
Men begroot dit aanval op 80 000 personen
on d. omzet op 40 millioen roebels 's jaars.
Charlatan, Zie Kwakzalver.
Charlemont is een zeer sterke vesting
a. d. noordgrens v. Frankrijk, 27 KM. t. Z. v.
Namen a. d. Maas. Aan de overzijde der rivier
ligt 't even sterke Givet on daze beide storkten vormen to zamen een belangrijk strategisch punt. Beide plaatsen kwamen bij d.
vrede to Nijmegen in 1678 a. Lodewijk XIV,
die ze liet versterken. Er kunnen 25 000 man
gelegerd worden, maar tot d. verdediging zijn
4000 man voldoende.
Charleroi is eon stad in Henegouwen a.
d. Sambre, tuss. Bergen on Namen, met
20 000 inw. Een spoorw. verbindt d. vesting
met daze beide steden, een kanaal v. 83 KM.
lengte met Brussel. Door d. ontginning der
steenkolenmijnen in d. nabijheid, heeft zich
hier een levendige nijverheid ontwikkeld. Er
zijn hier on in d. omtrek ijzersmelterijen, die
1 /3 v. d. geheele ijzer-productie v. Belgie leveren. d. Vesting is een regelmatige zeshoek,
die door sluizen met een breeden gordel v.
overstroomend water kan omringd warden.
Deze stad werd 't eerst versterkt door d.
Spanjaarden in 1666, doch eon Fransch leger
verdreef hen en op bevel v. Lodewijk XIV
versterkte Vauban d. stad on zij ward bij d.
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vrede te Aken, 1668, a. Frankrijk afgestaan.
In d. winter v. 1672 op '73 werd 't door Willem III belegerd, ten gevolge waarvan d.
Franschen d. Vereenigde Provincien ontruimden. Sedert verwisselde Charleroi telkens v.
meester. Bij d. vrede te Nijmegen, 1678, kwam
't a. Spanje; in 1693 werd 't door d. Franschen, in 1697 door d. Spanjaarden heroverd.
In 1746 gaf 't zich d. 6n dag na 't openen der
loopgraven a. d. prins v. Conti over; in 1748
bij d. vrede to Aken kwam Charleroi weder
a. Oostenrijk. In 1794 werd 't viermaal door
d. Franschen omsingeld en beschoten, driemaal ontzet en eindelijk veroverd on door d.
Franschen ontmanteld. In 1815 werd 't weder
in staat v. verdediging hersteld.
Charles (JACQ. ALEX. CESAR), een beroemd
natuurkundige, word 12 Nov. 1746 geb. to Baugency en ontving een goede opvoeding. Hij
verwierf een ambt bij 't ministerie v. FinanciOn. Franklins ontdekkingen ten opzichte der
electriciteit wekten bij hem lust op voor d.
natuurkunde; hij bracht 't daarin spoedig zoover, dat zijn voordrachten door een groot aantal aanzienlijken en geleerden werden bijgewoond. In 't bijzonder werd zijn behendigheid
in 't doen v. proefnemingen geroemd. Toen
Montgolfier zijn opzienbarende proeven met
d. luchtballon bekend maakte, was CHARLES
d. eerste, die 't waterstofgas gebruikte tot
vulling v. d. ballon. Op 2 Aug. 1783 liet hij
zijn op doze wijs gevulden ballon to Parijs op,
en in gezelschap v. ROBERT deed hij op 3 Dec.
1783 een luchtreis met d. waterstofgasballon,
die mar hem CHARLIERE genoemd wordt.
Hij stierf in 1825 a. een operatie v. d. steen.
Charleston is d. voornaamste stad v. ZuidCarolina a. d. kust v. d. Atlantischen oceaan,
op een landtong tuss. d. mondingen v. d.
Ashley- on d. Cooper-riv., met 63 000 inw., waarvan 35 000 kleurlingen. d. Haven is ruim en
veilig, doch een bank voor haar mond maakt
't _inkomen moeilijk. d. Stad werd meermalen
door aardbevingen geteisterd,• zij heeft breede
en regelmatige straten, met boomen beplant.
Er wordt aanzienlijke handel gedreven. Vooral
is d. uitvoer v. rijst, katoen en tabak groot.
Als een der voornaamste steden v. d. slavenhoudende staten speelde Charleston een belangrijke rol in d. Amerikaanschen burgeroorlog, die met d. beschieting v. 't fort Sumter
aldaar begon. Na een tweejarige belegering
word d. stad 17 Febr. 1865 door d. Unietroepen
ingenomen.
Charlestown, tot 1 Jan. 1874, toen 't met
Boston vereenigd werd, een zelfstandige stad
in d. Amerikaanschen staat Massachusetts,
nu een voorstad v. Boston, ligt op een schiereiland, gevormd door d. Mystic- en Charlesriv.,
tegenover Boston, waarmee 't door verscheidone bruggen verbonden is. Bij Charlestown
zijn groote scheepstimrnerwerven met een
112 M. lang, 26 M. breed en 10 M. diep dok.
d. Stad heeft onregelmatige, maar breede on
met boomen beplante straten. Zij heeft een
staatsgevangenis en een groot krankzinnigengesticht. Bij Charlestown is d. heuvel
Bunkershill, waar 17 Juni 1775 een slag geleverd werd tusschen d. Amerikanen en d.
Engelschen.
Charlet (NICOLAS TOUSSAINT), een teekenaar
en schilder, werd geb. te Parijs in 1792 en
overl. aldaar in 1845. Bij d. val v. 't Keizerrijk
in 1815 verloor hij zijn ambt v. stadsschrijver.
Sedert legde hij zich op d. schilderkunst toe,
zoodat hij zich weldra tot een der talentvolste
kunstenaars v. zijn tijd verhief, wiens onuitputtelijke luim en getrouwe voorstelling v. d.
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denkwijze, d. zeden en gebreken v. zijn tijd
hem d. Boranger der teekenkunst maakten.
Zijn scherts is geestig, terwiji zijn satire
levendig, doch nooit kwetsend is en d. onderschriften zijner teekeningen even vernuftig
als d. teekeningen zelf zijn. d. Voortbrengselen
v. zijn genie zijn in groot aantal voorhanden en
in zijn vaderland zeer gezocht, waartoe zeker
niet weinig medewerkt, dat vele ervan, 'tzij
d. krijgsroem zijner natie verheerlijkten, 'tzij
d. regeering der Bourbons aanvielen.
Charlois is een gem.eente met 4800 inw.
op 't oil. IJselmonde, eenigszins westwaarts
tegenover Rotterdam. 't Dorp is door een
haven met d. Maas verbonden. d. Naam is
of komstig v. Karel d. Stouten, die bij 't leven
ztjns vaders, Philips d. Goeden, deze gewesten bestuurde en d. titel had v. graaf v.
Charolois.
een dochter v.
Charlotte v. Bourbon,
Lodewijk v. Bourbon, hertog v. Montpensier,
was eerst abdis, werd d. derde gemalin v. Willem, prins v. Oranje, die zich v. zijn tweede
vrouw, Anna v. Saksen, had laten scheiden.
Zijn nieuwe echtverbintenis verwekte veel
ongenoegen bij d. Duitsche vorsten, meerendeels a. Anna verwant, terwiji d. wettigheid
v. dit huwelijk door velen betwist werd.
Drie dagen, nadat d. Prins genezen was v. d.
wond, hem door Jean Jaureguy toegebracht,
overl. CHARLOTTE ten gevolge v. d. doorgestanen angst, 5 Mei 1582. Zij had uit haar
huwelijk met d. Prins 6 dochters.
Charlotte .Toachine v. Bourbon, een
zuster v. Ferdinand VII v. Spanje, geb. 25
April 1775, huwde in 1790 met d. infant Joao
v. Portugal, die zich in 1805 v. haar scheiden
liet. In 1807 volgde zij 't Portugeesche Hof n.
BraziliO on zij werd na d. dood v. haar schoonmoeder in 1816 koningin v. Portugal. Na d.
terugkeer v. koning Joao VI n. Lissabon
stelde zij zich, met haar tweeden zoon a. 't
hoofd der Absolutisten. In d. burgeroorlog,
die daardoor ontstond, zegevierde haar gemaal.
llaarop ging zij in een klooster, waar zij 6
Jan. 1830 overl.
V.
(MARIE AMALIE), keizerin
Charlotte
Mexico, geb. to Laeken bij Brussel, 7 Juni 1840,
is d. eenige dochter v. koning Leopold I v.
Belgie on v. prinses Louise v. Orleans. Zij
huwde 27 Juli 1857 met d. aartshertog Maximiliaan v. Oostenrijk en volgde dozen als keizerin n. Mexico. In d. zomer v. 1866 zocht zij
persoonlijk zoowel bij Napoleon III als bij .
Pius IX hulp voor haar gemaal, doch to vergeefs. Van zorg en angst werd zij krankzinnig.
In Juli 1867 werd zij n. 't kasteel Tervueren
bij Brussel gebracht, waar zij eerst na eenigen
tijd 't lot v. haar echtgenoot vernam. Sedert
leefde zij geheel afgezonderd, eerst to Laeken,
later op 't kasteel Bouchoute bij Brussel.
Charlottenbrunn
is een vlek en badplaats in 't Pruisische district Breslau, kreits
Waldenburg, a. d. spoorweg Kohlfurt-Glatz.
d. Plaats wordt jaarlijks door een duizendtal
badgasten bezocht en telt ruim 1200 inw.
Charlottenburg is een stad in 't regeeringsdistrict Potsdam, a. d. Spree, niet ver v.
Berlijn, met welke hoofdstad zij verbonden is
door d. Tiergarten, en telt ruim 45 000 inw.
Beroemd is 't koninklijk slot met 't groote
park, waarin 't mausoleum en d. door Rauch
in marmer uitgehouwen gedenkteekenen zijn
v. Friedrich Wilhelm III en v. koningin Louise,
benevens d. graven v. keizer Wilhelm I en
zijn zoon keizer Friedrich. Ook is er eon artillerie- en genieschool on een technische hoogeschool.
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Charmoy (FRANVIS BERNARD), een Fransch

orientalist, werd geb. 14 Mei 1793, was v.
1817—'35 hoogleeraar in d. Persische en Turksche taal te s. Petersburg; hij keerde in 1835
n. Frankrijk terug en overl. in 1869. Zijn hoofdwerk is „Cheref-Nameh ou fastes de la nation kourde" (1868).
Charnier(LE) is een grafkelder te Toulouse,
waarin men een aantal onbeschadigde lijken
vindt, die, naar men zegt, meer dan vijfhonderd jaren oud zijn. Soortgelijke grafkelders
vindt men ook to Bremen, to Wiewerd (Friesland) en elders.
Charon is volgens d. Grieksche mythologie
een zoon v. Erebus en d. Nacht en voerde d.
zielen der afgestorvenen in een boot over d.
Styx, waarvoor hij als veergeld een obolus
of een danake ontving, die d. doode bij d. be.
grafenis in d. mond gelegd werd. Wie v. dezen
reispenning niet voorzien waren of wier lijken
onbegraven waren gebleven, moesten honderd
jaren als schimmen ronddolen, eer zij werden
overgezet, tenzij zij, 'tgeen ook voor d. levenden
een voorwaarde was, een vergulden tak, hun
door Sibylla gegeven, toonen konden, gelijk
't geval was met 2Eneas, die zijn vader Anchises in d. onderwereld ging bezoeken (Virg.
"En. Lib. VI). CHARON wordt afgebeeld als een
oud man met een grooten baard, die een roeispaan in d. hand houdt.
Charondas was een Grieksch wetgever,
afkomstig v. Catana op Sicilie, die in d. 7e
eeuw v. Chr. leefde en niet alleen voor zijn
vaderstad, maar ook voor d. inw. v. Rhegium
en Thurii wetten maakte. Ten einde willekeurige verandering zijner wetten to voorkomen, bepaalde hij, dat niemand daarin eenige
wijziging mocht voorstellen dan met een strop
om d. hats, opdat die bij afstemming der wet
terstond zou kunnen worden toegehaald. Ook
had hij op doodstraf bepaald, dat niemand in
d. volksvergadering gewapend mocht verschijnen. Dit verbod kostte hem 't leven; want,
toen hij zelf uit achteloosheid gewapend in d.
vergadering verschenen was, doorstak hij zich
oogenblikkelijk, opdat d. wet ge6erbiedigd werd.
Charost (ARMAND JOSEPH DE BETHUNE,
hertog v.), werd in 1728 te Versailles geb. en
toonde zich door zijn onvermoeide weldadigheid en belangelooze vaderlandsliefde zijn
grooten voorvader Sully ten voile waardig.
Hij onderscheidde zich als krijgsman bij 't
beleg v. Munster en andere gelegenheden. Als
vriend en vader zijner soldaten beloonde hij
d. dapperen uit zijn eigen middelen; hij deed,
toen zich onder 't leger een besmettelijke ziekte
openbaarde, bij Frankfort op eigen kosten een
hospitaal oprichten en liet in 1758 al zijn zilver n. d. munt brengen om daardoor mede in
d. behoeften v. d. Staat to helpen voorzien.
Na d. vrede v. 1763 legde hij werkplaatsen
aan voor behoeftigen en bracht veel toe tot
d. verbetering v. d. landbouw en 't openbaar
onderwijs, terwijl hij 20 jaren voor d. Omwenteling op zijn landgoederen bijna alle leendiensten afschafte. In verscheiden kerspelen
bracht hij inrichtingen tot stand, waardoor d.
behoeftigen, die door hagel, overstroomingen
of brand ongelukkig werden, ondersteuning
ontvingen ; hij zorgde voor 't onderhoud en onderwijs v. ouderlooze kinderen, stelde geneesheeren en vroedvrouwen aan, richtte to Meillant een hospitaal op en liet in een jaar v.
duurte voor eigen rekening to Calais koren
invoeren. In d. provinciale vergaderingen
sprak hij tegen d. leendiensten en in die der
notabelen verklaarde hij zich voor een gelijkmatige verdeeling der openbare lasten. Gedu-
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rende 't schrikbewind had hij d. wijk n. Meillant genomen, doch hij werd bier gevat en eerst
na d. 9en Thermidor weder in vrijheid gesteld.
Thans keerde hij n. laatstgenoemde plaats
terug, waar hij een landbouwkundig genootschap oprichtte, waarvan hij voorzitter werd,
en een „Résumé des vues et des premiers
travaux" v. dit gezelschap in 't Licht gat
Voorts schreef hij „Vues gonerales sur l'organisation de l'instruction rurale". Als maire v.
't tiende arrondissement v. Parijs bezocht hij
eens 't instituut v. doofstommen, waarin d.
pokken heerschten, hij werd door deze ziekte
aangetast en eindigde 27 Oct. 1800 zijn weldadig
on verdienstelijk leven. Met recht droeg hij
d. naam v. „vader der lijdende menschheid".
Charpentier (MARC ANTOINE), een Fransch
toondichter, geb. in 1634 to Parijs, was in
Rome een leerling v. Carissimi, werd later
kapelmeester v. d. hertog v. Orleans, een
broeder v. Lodewijk XIV, en overl. in Maart
1702. Hij was een tegenstander v. Lully, voor
wien hij echter als kunstenaar moest onderdoen, en schreef een aantal opera's, balletten
on motetten.
een
(FRANVIS PHILIPPE),
Charpentier
door talrijke uitvindingen bekend Fransch
werktuigkundige, geb. 3 Oct. 1734 te Blois,
kreeg in 't Jezuleten-college aldaar onderwijs
en kwam daarna bij een plaatsnijder in d.
leer. Weldra vond hij een nieuwe etsmethode
uit, waarvan hij 't geheim verkocht a. d. graaf
Caylus. 't Hof verleende hem d. titel v. koninklijk mechanicus en liet voor hem een
werkplaats inrichten, waar hij een soort
v. brandspuit uitvond, die weldra algemeen
gebruikt word, benevens een nieuw soort
v. lichtseinen en lantaarns voor vuurtorens.
Gedurende d. Omwenteling vond hij een machine uit, waarmee verscheidene geweerloopen
tegelijk geboord werden, en kreeg daarvoor v.
't Directoire eene belooning v. 24 000 francs,
benevens 't directeurschap v. 't Atelier de
Perfectionnement. Hij overl. 22 Juli 1817.
Charpentier (JOHANN FRIEDRICH WILHELM
TOUSSAINT v.), een aardkundige, geb. 24 Juni
1738 to Dresden, was sedert 1766 leeraar a. d.
mijn-academie to Freiberg. Hij overl., als
hoofddirecteur v. 't mijnwezen, 27 Juli 1805.
Hij schreef o. a. een „Mineralogische Geographic der kursachsischen Lando" (1778) en „Beitrage zur geognostischen Kenntnis des Riesengebirges" (1804).
Charpentier (TOUSSAINT v.), zoon v. d.
voorg., een natuuronderzoeker, geb. 22 Nov. 1779
to Freiberg in Saksen, ontving zijn eerste onderricht a. 't gymnasium aldaar, bezocht vervol•
gees d. mijn-academie zijner vaderstad en d.
hoogeschool to Leipzig, waar hij doctor in d.
rechten werd. Hij werd daarop tot auditeur bij
't hooge gerechtshof to Leipzig en in 1802
tot secretaris v. 't mijnwezen in Pruisen aangesteld. Later werd hij hoofd-directeur v. 't
mijnwezen in Silezie. Hij overl. 4 Mrt 1847 to
Brieg. Hij had een bijzondere voorliefde voor
d. entomologie en verrijkte deze wetenschap
met drie uitnemende werken : „Horae entomologicae" (1825); „Libellulinae Europaeae
descriptae et depictae" (1840) en „Orthoptera
descripta etc." (1841). Ook maakte hij zich
verdienstelijk door een nieuwe uitgaaf v.
Esper's werken: „Die Europ. Schmetterlinge"
(1829—'39); „Die auslandische Schmetterlinge"
(1830). Onder zijn overige werken verdienen
nog genoemd to worden: „Kurze Beschreibung sammtlicher bei dem sachsischen Amalgamirwerke auf der Halsbriicke bei Freiburg
vorkommenden Arbeiten" (1802) en „Darstel-
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lung der Hohen verschiedener Berge, Fllisse
and Orte Schlesiens" (1812).
Charpie, Zie Pluksel.
Charpoet of Kharpoet is een Turksche
stad in Koerdistan, 8 KM. ten Z. v. d. Moerad-su, d. zuidelijken hoofdtak v. d. Euphraat.
Zij ligt op een vruchtbare en wel bebouwde
hoogvl. en heeft ca. 18 000 inw. Er is een
Amerikaansche zendelingen-missie en een Jacobietenklooster met merkwaardige bijbelhandschriften.
Charras (JEAN BAPTISTE ADOLPHE), een
Fransch krijgskundige, werd 7 Jan. 1810 te
Pfalzburg geb. Reeds als leerling der polytechnische school was hij zeer republikeinschgezind. Hij nam deel aan de Juli-gevechten
en vertrok in 1841 als officier n. Afrika. Na
d. Februari-omwenteling word hij onderstaatssecretaris in 't ministerie v. Oorlog. Toen Lodewijk Bonaparte, die in hem een heftigen
tegenstander vond, tot president verkozen
was, nam hij zijn ontslag. Bij d. staatsgreep
v. Napoleon werd hij in hechtenis genomen
en in Jan. 1852 over d. Belgische grens gebracht, vanwaar hij in 1854 n. 's-Gravenhage,
in 1857 n. Bazel ging, waar hij 23 Jan. 1865
stierf. Gedurende zijn verbanning schreef hij:
„Histoire de la campagne de 1815" (Brussel
1858) en „Histoire de la guerre de 1813"
(Leipz. 1866).
Charrieres (ISABELLA AGNETA DE SAINT
HYACINTHE DE), geb. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKE, werd in 1746 te Utrecht geb., als schrijfster bekend onder d. naam ABBE DE LA TOUR
en leefde in haar jeugd a. 't Hof v. d. Erfstadhouder. Zij huwde met d. onderwijzer v. haar
broeder, een armen edelman, met wien zij n.
een landgoed in d. nabijheid v. Neuchatel vertrok. her wijdde zij zich a. d. fraaie letteren
en werd een gevierd schrijfster. Tengevolge
der Fransche Omwenteling verloor zij een
groot gedeelte v. haar vermogen. Zij overl. 27
Dec. 1805. d. Volgende romans en novellen
zijn v. haar hand : „Les trois femmes"; „Honorine d'Userche"; „Sainte-Anne et les mines
d'Yedbourg"- „Sir Walter Finch et son fils
Williams". Voorts verschenen v. haar: „Caliste
ou lettres de Lausanne"; „Mistress Henley"
en d. tooneelstukken: „Le Toi et le Vous";
„l'EmigrO", „l'Enfant gate" en „Comment le
nomme-t-on"? Haar werken, die in 't Nederlandsch vertaald zijn, onderscheiden zich door
een helderen en geestigen stijl en wijsgeerige
strekking. Op d. ontwikkeling v. Constant de
la Rebecque had zij grooten invloed.
Charta (Lat.) = - papier, oorkonde. Bij d.
Romeinen was charta of chartula d. bast v. d.
papyrusplant, waarop iets geschreven of geteekend word. In d. middeleeuwen beteekende
charta elke oorkonde, vooral echter zulk een,
waarin gewichtige rechten en privilegien verleend worden, zooals bijv. d. Magna Charta
der Engelschen. — Charte constitutionnelle is
d. door Lodewijk XVIII in 1814 bezworen
grondwet.
Chartepartij (v. 't Ital. calla partita
gedeeld biljet) is een geschreven oorkonde,
die 't bevrachtingscontract v. zeeschepen bevat. Zij betreft d. door een reeder gehuurde
scheepsruimte of een gedeelte daarvan, ter
verzending v. goederen bestemd, en be vat in
bijzonderheden een beschrijving v. 't vrachtgood, 't vrachtloon en d. vrachtvoorwaarden.
Vroeger werd zulk een oorkonde langs een
golfvormige lijn doorgesneden on ontving elk
der contractanten een deel daarvan, vandaar
d. naam; tegenwoordig worden er meestal
drie exemplaren gemaakt, waarvan d. gezag-
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voerder v. 't schip er een krijgt en d. bevrachter d. beide andere ontvangt, die een er
van a. d. ontvanger der goederen zendt.
Chartier (ALAIN) was een Fransch schrjjver, geb. in 1390 en overl. in 1458. Hij leefde
a. 't Hof v. Karel VI, wiens secretaris hij was.
Zijn voornaamste dichtwerk is „Livre des
quatre Dames". Zijn voornaamste prozawerken zijn : „Le Curial", waarin d. ondeugden v.
't Hof blootgelegd worden, en d. „Quadriloge
Invectif", een beroep op d. Franschen, ten
einde hun land v. d. Eng. overheerschers te
bevrijden. d. Beste uitgave zijner werken is
die v. Duchesne (1617).
Chartisten zijn d. aanhangers eener partij
in Engeland, die een wijziging in d. staatsinstellingen in d. zin der democraten verlangen. In Groot-Brittanni6 nl. bestaan, ook nog
na vele parlementshervormingen, een menigte
inrichtingen, uit vroegere eeuwen afkomstig,
waarbij a. d. grondbezitting voorrechten zijn
verzekerd, die minder in overeenstemming
zijn met d. tegenwoordigen toestand der maatschappij, waarin d. kunstvlijt en 't fabriekwezen zulk een belangrijke rol vervullen.
Ten einde in d. op d. magna charta gegronde
maatschappelijke inrichting een n. d. behoeften
v. d. tegenwoordigen tijd berekende wijziging

te verkrijgen, hadden zich vele vereenigingen
gevormd, vooral in en om d. fabrieksteden,
die door volksvergaderingen, verzoekschriften a. 't Parlement, nu on dan ook door 't
aannemen v. een dreigende houding of zelfs
door 't bewerken v. een opstand hun doel tra chtten to bereiken. Zij noemden zich Chartisten,
omdat zij bij een charter, the people's charter,
's yolks rechten en vrijheden verzekerd begeerden. d. PetitiOn, a. 't Lagerhuis herhaaldelijk aangeboden, waren ware monsterpetiten; d. eerste, die v. 1817, waarin d. invoering
v. een beter geregeld stemrecht gevraagd
werd, had niet minder dan 1 700 000 handteekeningen; die, welke v. een meeting, 10 Apr.
1848 to London gehouden, uitging, zelfs
5 760 000. d. Sedert door 't Parlement ingevoerde verbeteringen in d. maatschappelijken
toestand der volksklasse, zoowel als d. herzieningen v. 't kiesrecht hebben 't chartismus
aanmerkelijk verzwakt on velen v. haar aanhangers n. 't kamp der sociaal-democraten
doen overgaan.

Chartoem of Khartoem is d. hoofdst.
v. 't Egyptische Soedan, a. d. linkeroever v.
d. Blauwen Nijl, waar daze zich met d. Witten
Nijl vereenigt, met ca. 50 000 inw. (TOOr 't
uitbreken der Soedanesische onlusten). d. Stad
werd in 1830 door d. onderkoning MehemedAli gesticht (voor dien tijd was 't een dorp)
on tot zetel v. d. Egyptischen gouverneurgeneraal aangewezen. Zij werd weldra d.
voornaamste handelsplaats tusschen Egypte,
Habesch en d. O. Afrikaansche landen. Gordon
verdedigde bier d. Egyptische hulptroepen
tegen d. Mandi. Zonder hulp of poging tot
ontzet werd hij a. d. aanvallen der Soedaneezen overgelaten en hij vial 26 Jan. 1885 door
verraad. d. Stad heeft sedert veel v. haar belangrijkheid verloren. Zij ligt in een boomlooze zandvlakte en bestaat uit morsige,
leemen hutten. Zij bevat editor groote, met
palmen on ditroenboomen beplante tuinen,
waarin ook tarwe verbouwd wordt. Na d.
vlucht der Europeesche inw. wonen er nu
slechts NubGrs.
Charton (EDOUARD THOMAS), een Fransch
schrijver, geb. 11 Mei 1807 to Sens, sedert 1878
Senator, stichtte achtereenvolgens 't „Magasin
pittoresque", d. „Illustration" en „Le Tour du
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monde". Hij schreef in vereeniging met Bordier „Histoire de France depuis les temps les
plus recules" (1863). Voorts schreef hij „Les
voyageurs anciens et modernes" (1857). Hij
overl. to Versailles in Maart 1890.
Chartres is d. hoofdst. v. 't Fransche departem. Eure-et-Loire en ligt a. d. linkeroever
v. d. Eure en a. d. spoorweg in een vruchtbare streek. Beroemd zijn d. gothische cathedraal en d. openbare biblio Cheek, die uit meer
dan 50 000 deelen en 1100 handschriften bestaat. Chartres bestond reeds ten tijde der
Romeinen onder d. naam Autricum. In d.
Middeleeuwen was 't d. hoofdpl. v. 't Graafschap Chartres. Door Frans I werd 't in 1528
tot een hertogdom verheven. Sedert 1623
voerde d. oudste zoon uit 't Huis Orleans d.
titel v. hertog v. Chartres. Tegenwoordig is
hertog v. Chartres prins Robert v. Orleans,
d. tweede zoon v. d. in 1842 overl. hertog v.
Orleans. In d. Fransch-Duitschen oorlog word
't 21 Oct. 1870 door d. Duitschers bezet en
't bleef een belangrijk steunpunt voor 't Duitsche leger. Chartres telt thans 20 000 inw.
Chartreuse is een groot Karthuizer-klooster in 't depart. Isere, 22 KM. ten N.-0. v.
Grenoble in een rondom door hooge bergen
omringd dal. 't Klooster werd in 1084 door
d. heiligen Bruno gesticht en werd d. bakermat v. d. Karthuizerorde, welke naar d. plaats
Chartreuse genoemd is. Behalve met d. bereiding v. geneesmiddelen houden d. monniken
zich met d. vervaardiging v. d. bekende
likeur Chartreuse bezig.
Charybdis is een draaikolk in d. straat
v. Messina nabij 't uiteinde v. d. havendam
v. Messina, die thans, ten minste wanneer er
geen Zuidenwind waait, zonder gevaar kan
worden bevaren. Volgens d. fabelleor liepen
onkundige zeelieden in hun poging d. Charybdis to ontwijken gevaar op d. rotsen v. d.
Scylla schipbreuk to lijden. d. Mythologie
verhaalt, dat Charybdis een dochter was v.
Neptunus on v. d. Aarde, die wegens haar
vraatzucht door Jupiter met d. bliksem werd
gedood en in zee geworpen, waar zij in
d. gedaante v. een draaikolk d. voorbijzeilende
vaartuigen tot zich trekt en verslindt.
Chasaren of Khasaren, vermoedelijk
v. Tataarschen oorsprong, waren omstreeks
600 een machtig yolk tusschen d. Kaspische
on Zwarte zee. d. Bloei v. 't Chasarenrijk
valt in d. 90 eeuw. 't Strekte zich uit v. d.
Kaspische zee (Bahr-Kazar) on v. Pontus en
d. zuidelijke hellingen v. d. Kaukasus tot d.
middelloop v. d. Wolga. Hoofdst. was eerst
Balandschar, nu Astrakan, later Sarkel, nu
Bjela-weschie. In d. 10e eeuw kregen d. Chasaren in d. Russen gevaarlijke naburen on
na 1000 verdwijnen zij als zelfstandig yolk in d.
geschiedenis. Merkwaardig was hun godsdienstige verdraagzaamheid. Bij 't benoemen
tot ambten werd bij hen niet gelet op geloofsleer on zelfs 't Joodsche geloof vond
onder hun vorsten (chakanen) ijverige aanhangers.
Chase (SALMON PORTLAND), een Amerikaansch staatsman, geb. 13 Jan. 1808 to Cornish (New-Hampshire), overl. 7 Mei 1873 to
New-York, vestigde zich in 1829 als advocaat
to Cincinnati, waar hij zich als verdediger
der rechten v. d. slaven veel naam maakte.
Later ging hij v. d. democratische n. d. republikeinsche partij over, was sedert 1855 tweemaal gouverneur v. Ohio on werd in 1861
onder Lincoln minister v. Financi6n, in welke
betrekking hij zich echter door ongelukkige
maatregelen weldra onmogelijk maakte, zoo-
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dat hij in Aug. 1864 aftrad. In Dec. v. 't zelfde
jaar werd hij tot rechter in 't Hooggerechtshof (Chief justice) benoemd.
Chasideers (Chasidim
d. vromen) zijn
een Joodsche sekte, die omstreeks 't midden
der 18e eeuw in Polen ontstond en zich v.
daar uit over Rusland, d. Donau-Vorstendommen, Hongarije en zelfs tot in 't Oosten verbreidde. Als d. stichter wordt zekere Israeliet
uit Podolie genoemd, Baal•Sjem (bij verkorting Besjt) geheeten, die omstreeks 1740 als
heilige on wonderdoener (Tzaddik) in Gallicie
optrad en een groote schaar v. volgelingen
om zich verzamelde. Ofschoon zijn leer door
't orthodoxe Jodendom krachtig bestreden
wordt, vindt zij tal v. aanhangers in d. 0.-Europeesche landen. In grooten getale doen
zieken en hulpbehoevenden een pelgrimstocht
n. d. een of anderen Tzaddik, wiens raad en
gebeden zij dikwijls met veel geld moeten
betalen. d. Chasideers wonen meestal dicht
bijeen. In d. Oudheid waren d. Chasideers die
Joden, welke behalve 't gezag der Wet dat
der Overlevering aannamen, in tegenstelling
met d. Tzaddikim (SadduceCrs), die zich streng
a. d. letter v. d. Wet hielden.
Chasles (micHEL), een Fransch wiskundige, geb. 15 Nov. 1793 to Epernon, overl. 19 Dec.
1880 to Parijs, werd in 1841 hoogleeraar in d.
geodesie en machinenkunde a. d. polytechnische school to Parijs, in 1846 prof. in d. hoogere
meetkunde a. d. universiteit. Hij is d. grondlegger der nieuwere meetkunde. Zijn voornaamste werken zijn „Apercu historique sur
l'origine et le developpement des methodes
on geometric" (1837) on „Traite de geometric
superieure" (1852). Chasles is ook bekend
wegens 't bedrog, dat d. vervalscher v. handschriften op groote schaal, Irene Lucas, tegen
hem pleegde. Hij had nl. v. dezen een menigte zoogenaamde handschriften v.
Pascal en Newton gekocht, waarvan d. onechtheid eerst in 1869 a. d. dag kwam.
Chasles (VICTOR EUPHEMION PHILARETE),
een Fransch letterkundige en criticus, geb.
8 Oct. 1798 to Mainvilliers bij Chartres, overl.
18 Juli 1873 to Venetic, werd in 1837 conservator a. d. Bibliotheek Mazarin, in 1811 hoogleeraar a. 't College de France. Zijn „Tableau
de la marche et des progres de la langue et
de la litterature francaise depuis le commencement du XVIe siècle jusqu'en 1610" (1828)
werd door d. Academie bekroond. Onder d.
titel „Etudes de litterature comparee" gaf hij
een verzameling v. zijn belangrijkste opstellen
uit. Zijn „Memoires" verschenen in 1876—'78.
Chasmodie, v. 't Grieksche chasma, dat
kloof beduidt, bet. geeuwzucht.
Chasse (DAVID HENDRIK, baron). Deze,
vooral door zijn verdediging v. d. citadel v. Antwerpen in 1832 bekende krijgsman werd geb. to
Tiel, 18 Mrt 1765, uit een geslacht, dat ten
gevolge der Hervorming uit Frankrijk n. d.
ederlanden geweken was. Reeds op tienjarigen leeftijd betrad hij d. militaire loopbaan
on werd als kadet geplaatst bij 't regiment
v. Munster, waarbij zijn vader als majoor
diende. In 1787 ging hij in Franschen dienst
over in welken hij tot na d. Restauratie
bleef, toen hij luitenant-generaal werd bij 't
Nederlandsche leger, 6 Dec. 1814. Hij had gedurende 't tijdperk der Omwenteling on v. 't
Keizerrijk a. vele veldtochten deelgenomen,
in 1793 onder Dumouriez op Nederlandschen
bodem, d. volgende jaren bij afwisseling daar
on in Duitschland. Bijzonder onderscheidde
hij zich gedurende d. veldtocht in Spanje,
1808-1813, waarheen hij a. 't hoofd der Hol-
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landsche brigade bij 't leger v. Napoleon gezonden was. Hij nam een werkdadig aandeel
a. d. gevechten bij Talavera, bij Durango, bij
Ocana e. a. Na d. laatstgenoemden slag kreeg
hij d. titel v. Baron des Keizerrijks en een
domain, waarvan hij echter nooit genot heeft
gehad. Door zijn tegenwoordigheid v. geest
en onversaagdheid redde hij in d. slag der
Pyreneen, bij Col de Maja (25 Juli 1813), 't
ingesloten legerkorps v. generaal d'Erlon. In
Spanje kreeg hij d. naam v. generaal Bajonet,
omdat hij vele aanvallen liet doen met geveld geweer on bajonet. In Nederlandschen
dienst overgegaan, nam hij deel a. d. veldslag
bij Waterloo on ontzette hij bier een Engelsche
batterij. Na 't eindigen v. d. veldtocht kreeg
hij een militair commando, eerst to Brussel,
sedert 1819 to Antwerpen, waar hij zich bij 't
uitbarsten der Belgische omwenteling op d.
citadel terugtrok on vandaar d. stad, 27 Oct.
1830, bombardeerde, terwijl hij doze sterkte 23
Dec. 1832 a. d. Franschen overgaf na een
drieweeksche verdediging. d. Soldaten v.
Chasse werden in krijgsgevangenschap n.
Frankrijk gevoerd. Chasse kreeg later 't opperbevel over d. vesting Breda, alsmede 't lidmaatschap v. d. Eerste Kamer der StatenGeneraal, welke laatste betrekking hij evenwel
nederlegde bij d. verandering v. 't regeeringsstelsel in 1848. Hij overl. 2 Mei 1849 to Breda.
Chasseloup-Laubat (FRANVIS DE), gob.
18 Oct. 1754 to s. Sornin, overl. 30 Mrt 1833
to Parijs, werd in 1793 commandant der
genie. Later leidde hij d. belegering v. Milaan
en Mantua, in 1807 die v. Dantzig en Straalsond, werd in 1811 Staatsraad en in 1813 Senator. Na d. val v. Napoleon legde hij d. eed v.
trouw a. d. Bourbons af, door wie hij tot
markies verheven werd.
Chassepotgeweer ('t), een achterlaadgeweer,. word in 1858 door Antoine Chassepot,
geb. in 1833, werktuigkundige in 't „DepOt
central de l'Artillerie" to Parijs, uitgevonden.
Na eenige verbeteringen word 't bij besluit
v. 30 Aug. 1866 voor d. Fransche infanterie
aangenomen en reeds in 1868 was 't geheele
Fransche leger er 'nee bewapend. 't Komt
wat d. inrichting betreft met 't zundnadelgeweer overeen, waarboven 't echter in hoofdzaak uitmunt door 't klein kaliber (11 mM.),
snellere lading, waartoe twee handgrepen
minder noodig zijn dan bij 't Pruisische zundnadelgeweer, en grootere draagkracht. Die
voortreffelijkheid bleek duidelijk in d. oorlog
v. 1870—'71. In 1874 is 't volgens 't systeem
v. Gras zeer gewijzigd.
Chasseurs is een naam, sedert 1741 in
gebruik voor een „corps d'Olite" v. 't Fransche leger. d. Chasseurs a cheval en d. Chasseurs d'Afrique zijn lichte cavalerie. d. Laatsten werden opgericht in 1831 voor d. dienst
in Afrika. Er zijn thans 20 regimenten Chasseurs a cheval en vier regimenten Chasseurs
d'Afrique. d. Chasseurs a pied zijn lichte
infanterie, waarvan 30 bataljons zijn in 't
Fransche leger.
Chastellain (GEORGE), een Fransch dichter en geschiedschrijver, geb. in 1404 to Gent,
was een vertrouweling v. Philips d. Goeden
v. Bourgondie. In 1455 vestigde hij zich to
Valenciennes, hij word in 1473 tot ridder geslagen en overl. 1474. Zijn voorn. work heat
„Chroniques, 1419—'70" (met zijn overige wen
ken uitgeg. door Kervijn v. Lettenhoye, 8 dln,
1863—'65).
Chatanga (d.) is een riv. in 't Russische gouvernement Jeniseisk en loopt uit in d. golf v.
Chatanga, in d. noordel. IJszee.
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Château (v. 't Lat. castellum) = kasteel
is d. naam v. talrijke plaatsen in 't Fransche
taalgebied.
Chateaubriand (FRANVIS AUGUSTE, Vicomte de) was een Fransch schrijver, geb. to
s. Malo, 4 Sept. 1769. Na in 't college to Rennes zijn eerste vorming to hebben genoten,
trad hij in d. krijgsdienst en kwam a. 't
hof v. Lodewijk XVI, die hem een zending
opdroeg n. Noord-Amerika, v. welks vrijheidsoorlog CHATEAUBRIAND een hartstochtelijk bewonderaar was. Hij hield zich in 't land der
Huronen op, toen hij uit een Engelsch dagblad d. gebeurtenissen in zijn vaderland, d.
vlucht on d. gevangenschap v. zijn koning
vernam. Terstond keerde hij n. Frankrijk terug
on nam dienst onder hen, die d. vorige orde
v. zaken wilden herstellen, doch, 't hopelooze
V. d. strijd inziende, nam CHATEAUBRIAND d.
wijk n. Engeland, waar behoefte hem noodzaakte, als vertaler on lesgever in 't Fransch
't brood to zoeken. Ook gaf hij to London (1797)
zijn „Essai sur les revolutions anciennes et
modernes, considerees dans lours rapports avec
la revolution Francaise" in 't licht, dat hij
evenwel bij een latere uitgave aanmerkelijk
n. zijn toenmalige inzichten wijzigde. Ten
gevolge der omwenteling v. 18 Brumaire n.
Frankrijk teruggekeerd, begon hij met d. Fontanes on la Harpe d. uitgave v. d. „Mercure
de France", waarin hij zijn „Atala" openbaar
maakte, met een vleiende voorrede a. Bonaparte, toen eersten Consul, die hem, vooral
ook ten gevolge der uitgave v. zijn „Genie
du Christianisme", als gezantschapssecretaris
a. d. kardinaal Fesch to Rome toevoegde, doch
later tot zaakgelastigde bij d. republiek Wallis
benoemde. Na d. moord des hertogs v. Enghien
nam hij zijn ontslag en woes hij alle aanbiedingen v. Napoleon v. d. hand. Spoedig daarna
ondernam hij een reis door Griekenland n.
Palestina en terug door Egypte on Spanje,
waarvan hij d. „Impressions" eerst bij gedeelten in d. „Mercure" mededeelde, doch later
verzamelde in „Itineraire de Paris a Jerusalem et de Jerusalem a Paris". CHATEAUBRIAND
leefde nu ambteloos op zijn landgoed Val au
Loup bij Aulnay on schreef daar ook zijn
„Martyrs". Napoleon schatte hem hoog en
bewerkte zijn verkiezing tot lid v. 't Instituut
in plaats v. Chenier, maar 't staatstooneel
betrad CHATEAUBRIAND eerst na d. herstelling
der Bourbons, ten wier behoove hij zijn vlugschrift „De Bonaparte et des Bourbons" in 't
licht gaf weinige dagen, nadat d. geallieerden
Parijs hadden bezet. Lodewijk XVIII stelde
d. invloed v. dit stuk zoo hoog, dat hij zeide,
dat 't zooveel kracht deed als een leger v.
50 000 man. Doze vorst, dien CHATEAUBRIAND
n. Gent gevolgd was, stelde hem daar aan tot
zn minister. Als zoodanig schreef hij een
„ apport sur Petat de la France". Na d. val
V. 't Keizerrijk keerde CHATEAUBRIAND 11.Frallkrijk terug on toonde zich als minister en lid
v. d. Kamer der Pairs een ijverig aanhanger
v. d. nieuwe dynastie. Door zijn geschrift „De
la monarchie salon la Charte" viol hij bij d.
Koning in ongenade. 't Schrijven v. een aantal artikelen ten behoove der Bourbons maakte,
dat hij d. gunst v. 't Hof herwon. Nu word hij
achtereenvolgens gezant to London, Frankrijks
vertegonwoordiger op 't congres to Verona en
minister v. Buitenlandsche Zaken. 4 Juni 1824
nam hij zijn ontslag; sedert schaarde hij zich
onder d. vanen der oppositie on schreef in 't
„Journal des DObats" scherpe artikelen, tegen
't ministerie, terwijl hij als verdediger der
Grieken optrad blijkens zijn „Note sur la
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Cha teaubrun (JEAN BAPTISTE VIVIEN DE),

eon Fransch treurspeldichter, werd in 1686 to
Angouleme geb., was langen tijd in dienst v.
d. hertog v. Orleans en overl. 16 Febr. 1775
to Parijs. Zijn „Oeuvres choisies", waarvan d.
„Troyennes" 't belangrijkst zijn, verschenen
to Parijs in 1814.
Chateau-Margaux is d. naam v. twee
kasteelen in 't depart. Gironde, in welker
nabijheid twee voortreffelijke soorten v. Bordeauxwijn wassen.
Chatea,uroux ('t Middeleeuwsche Castrum
Radulphi) is d. hoofdst. v. 't Fransche depart.
Indre, in eon groote vlakte in 't voormalige
hertogdom Berry, niet ver v. d. Indre en a.
d. spoorweg Parijs—Orleans gelegen. Zij telt
17 000 inw., die levendigen handel drijven in
vee, graan, wijn, wol en laken.
Chatel (FERDINAND TOUSSAINT FRANcOIS), d.
stichter v. d. zoogenoemde Fransch-Katholieke Kerk, een nu verdwenen sekte, word
9 Jan. 1795 to Gannat in Bourbonnais geb.,
was sedert 1823 veldprediker bij d. koninklijke
garde en trad na d. Juliomwenteling in 1830
met zijn hervormingsplannen op. die hij reeds
vroeger in een tijdschrift, d. „Reformateur",
aangekondigd had. Volgens hem moest 't geloof berusten op d. natuurwet („loi naturelle").
Nadat hij zich tot bisschop der Fransch-Katholieke Kerk, ook Fransch-Unitarische Kerk
genoemd, had laten wijden, benoemde hij zich
tot primaat v. Gallic. In 1842 werden zijn
kerken echter door d. politie gesloten en in
1850 werd d. nieuwe godsdienst verboden.
II.

CHA.

561

Greco". took in andere opzichten was CHATEAUBRIAND'S denkwijze veranderd; zoo hevig hij
in 1819 d. vrijheid v. drukpers bestreden had,
zoo nadrukkelijk beschouwde hij haar thans,
met name in een geschrift „De 'abolition de
la censure", als d. onmisbare voorwaarde v.
een vertegenwoordigenden regeeringsvorm.
Onder 't ministerie Martignac ging hij n. Rome
(1828) en hield voor d. tot 't conclave vergaderde kardinalen een merkwaardige redevoering ten gunste v. d. vooruitgang. Bij d. optreding v. 't ministerie Polignac keerde hij tot
't ambtelooze levee terug en, toen hij zich te
Droppe bij zijn vriondin, mevrouw Recamier,
beyond en daar d. tijding vernam der Juliomwenteling, vertrok hij n. Parijs, waar hij
in een krachtige, welsprekende redevoering d.
jeugdigen hertog v. Bordeaux voor d. vaca'inten
Croon aanbeval. Hij weigerde d. eed a. Lodewijk Philips, dat hem zijn plaats in d. Kamer
der Pairs en daarmede een aanzienlijk inkomen kostte. Trouwens, 't moge CHATEAUBRIAND
ontbroken hebben a. die kalmte en dat overleg, welke in een diplomaat en minister noodzakelijk zijn, hij was een man v. strikte
eerlijkheid, ridderlijk v. gemoed en dichterlijk
v. geest, maar daardoor blootstaande a. misvattingen.
Gedurende 't koningschap v. Lodewijk Philips gaf CHATEAUBRIAND onderscheidene, staatkundige zoowel als andere geschriften in 't
licht. Onder d. eersten noemen wij „De la
restauration et de la monarchie elective" (Par.
1831); onder d. laatsten: „Essai sur la litterature Anglaise" (Par. 1836); een vertaling v.
Milton's „Paradise lost" (Par. 1837) en „Vie de
Rance" (Par. 1844). „Mernoires d'outre-tombe"
(Par. 1849—'50, 9 dln) is in 't licht gezonden
na zijn overlijden, dat 4 Juli 1848 plaats had.
Zijn lijk is, ingevolge zijn verlangen, begraven
op 't eilandje Grand Bey, tegenover s. Malo.
Zie over CHATEAUBRIAND: Sainte-13.311VO
,Chateaubriand et son groupe litteraire sous
'Empire" (1873).

ChAtel overl. 13 Febr. 1857 te Parijs. Zijn
voorn. werk is „Le code de l'humanite" (1838).
Chatelain (JEAN BAPTISTE), waarschijnlUk
uit Fransche ouders te Londen geb. in 1710,
overl. in 1771, was een uitstekend teekenaar,
etser en graveur, die zich voornamelijk op 't
landschap had toegelegd. Men heeft v. zijn
hand een menigte platen n. Gasp. Poussin,
Marco Ricci, Pietro da Cortone, Nic. Poussin.
Chatelet is een stad in d. Belgische prov.
Henegouwen, arrondissement Charleroi, a. d.
Sambre en a. d. spoorweg Charleroi-Namen
gelegen, met smeltovens en nagelsmederijen.
d. Plaats telt 10 000 inw. Tegenover Chatelet
ligt 't dorp Chatelineau met 8500 inw. en met
smeltovens, ijzerfabrieken en kolenmijnen.
Chatelet (GABRIELLE EMILIE LE TONNELIER

markiezin v.), was eon geleerde
vrouw. Zij werd gob. to Parijs in 1706 en
legde zich reeds in haar jeugd met ijver
toe op d. wis- en natuurk. wetenschappen.
Na haar huwelijk met d. markies v. ChateletLomont, opperhofmaarschalk bij koning Stanislaus Leszczinsky, vestigde zij zich, ten
einde zich a. haar studien to kunnen wijden,
op een afgelegen kasteel a. d. grenzen tuss.
Champagne en Lotharingen, waar zij door
Voltaire, die er mede langen tijd doorbracht,
bekend werd met d. Engelsche taal- en letterkunde. Haar eerste werk was over d. philosophic v. Leibnitz. d. „Principia" v. Newton
zijn door haar in 't Fransch vertaald en met
aanteekeningen voorzien; Clairaut gal dezen
arbeid na haar dood, 10 Aug. 1747, in 't licht
(Par. 1756, 2 dln). Haar verhandeling over 't
vuur is door d. Fransche Academie bekroond
en in haar werken uitgegeven onder d. titel
„Trait() de la nature du feu".
Chatellerault is een stad in 't Fransche
depart. Vienne, a. d. Vienne, die hier bevaarbaar wordt, en a. d. spoorweg Orleans-Bordeaux. Zij ligt in een vruchtbare streek en
telt 15 000 inw. Om haar metaalindustrie is
zij 't Solingen v. Frankrijk. Er is een wapenfabriek, die 1800 werklieden bezighoudt.
Chatham is een stad met 47 000 inw. a.
d. mond v. d. Medway, in 't Engelsche graafschap Kent, 49 KM. ten 0.-Z.-0. v. Londen, met
marinewerven en tuighuizen to Brompton,
een voorstad v. Chatham. Er zijn 5 reusachtige dokken on een groot hospitaal. Chatham
is 't hoofdstation der Eng. vloot. Door forten
on versterkingen is 't voor d. verdediging v.
Londen bij een vijandelijken inval v. d. zuidkust
v. 't grootste belang. In d. gesch. is Chatham
bekend door d. heldhaftigen tocht der Nederlanders, in 1666, onder Cornelis de Witt als
gemachtigde der Staten en Michiel Adriaansz.
de Ruyter als luitenant-admiraal. Deze voor
d. Hollanders zoo roemrijke onderneming bespoedigde 't sluiten v. d. vrede to Breda. Verg.
omtrent dezen tocht: Brandt „Leven v. d.
Ruyter" en De Jonge „Geschiedenis v. 't Nederlandsche zeewezen".
Chatham (WILLIAM PITT, graaf V.), soms
genoemd „Pitt d. Oudere", een der grootste
Engelsche redenaars on staatslieden v. d. 18e
eeuw, was d. zoon v. Robert Pitt on werd
15 Nov. 1708 geb. Na to Eton en Oxford gestudeerd to hebben, deed hij reizen op 't
Vasteland. In 1735 werd hij lid v. 't Parle
ment, waar hij als d. leider v. een aantal
jonge ontevreden whigs, d. „Patriotten", oppositie voerde tegen Walpole. Zoowel in als
buiten 't Lagerhuis nam zijn tnvloed snel
toe; daaraan had hij 't to danken, dat hij tot
algemeen betaalmeester benoemd werd. d.
Hertogin v. Marlborough vermaakte hem als
36
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blijk v. waardeering v. zijn vaderlandsliefde
en redenaarstalent 10 000 p. st. In 1755 legde
Pitt zijn betrekking v. betaalmeester neer. In
't volgende jaar werd hij staatssecretaris en hij
kreeg toen een overwegenden invloed in 't
ministerie. Hij bracht onmiddellijk zijn plan,
d. oorlog met Frankrijk door te zetten, ten
uitvoer en versterkte d. land- en zeemacht.
d. Oude vijandschap v. d. Koning en d. Duitsche sympathietin v. dezen vorst waren oorzaak, dat Pitt in April 1757 aftrad, maar in
Juni werd hij weder teruggeroepen. Pitt's
oorlogspolitiek onderscheidde zich door kracht
en scherpzinnigheid. 't Succes begunstigde d.
Britsche wapenen, doch d. troonsbestijging v.
George III en d. invloed v. Lord Bute verijdelden Pitt's plannen en, toen d. meerderheid
v. 't Kabinet zich tegen een oorlog met
Spanje verklaarde, dien Pitt als dreigend beschouwde en daarom wilde beginnen, voor d.
Spanjaarden gereed waren, nam hij zijn ontslag. Tot 1766 bleef hij buiten d. Regeering.
In dat jaar ontving hij v. d. Koning opdracht
tot vorming v. een ministerie. d. Toestand
zijner gezondheid verhinderde hem echter
een werkzaam aandeel a. dit ministerie te
nemen en hij nam in 1768 ontslag. Toch bleef
hij levendig belang stellen in d. publieke
zaak. Hoewel hij zich verzet had tegen d.
gestrenge politiek der Regeering ten opzichte
der N.-Amerikaansche koloni8n, kwam Chatham, hoe ziek hij was, n. 't Lagerhuis, toen
Amerika een verdrag sloot met Frankrijk en
d. hertog v. Richmond voorstelde tot elken
prijs vrede te sluiten. In vurige taal protesteerde hij tegen d. vernedering v. Brittannie,
zich voor d. troon der Bourbons te buigen.
Uitgeput door 't spreken, begaven hem zijn
krachten en hij werd door zijn zoon William
uit 't Huis gedragen. Kort daarop, 11 Mei
1778, overl. hij. Op kosten V. d. Staat werd
hij begraven en zijn schulden werden mede
uit d. schatkist betaald. Chatham's uiterlijk
was waardig en, gevoegd bij een welluidende
en krachtige stem, droeg 't er toe bij d. indruk
v. zijn oratorisch talent te vergrooten. Werd
hij v. d. eenen kant om zijn oprechtheid en
eerlijkheid zelfs door zijn vijanden geacht,
v. d. anderen kant echter verwekten zijn
gemaaktheid en hooghartigheid niet zelden
misnoegen bij zijn vrienden. Een voorwerp
zijner eerzucht was, zijn vaderland geheel
vrij v. buitenlandschen invloed te maken.
Chatham - eilanden (d.), een kleine eilandengroep in d. Grooten oceaan, liggen 660
KM. ten Z.-0. v. Nieuw-Zeeland, waartoe zij
staatkundig behooren. Zij hebben een oppervl.
v. 30 vk. geogr. mijlen en een bevolking v.
bijna 400 Maori's en Moriori's. Zij werden in
1791 door Broughton, luitenant op d. „Chatham", ontdekt.
Chatib. Bij d. Mohammedanen beet hij,
die belast is met 't uitspreken v. 't gebed
voor d. Sultan, chatib. Dit gebed wordt's Vrijdags gohouden in d. namiddaggodsdienstoefening op een uitsluitend voor dat doel bestemden kansel in d. hoofdmoskee.
Chatillon - sur - Seine is een stad in 't
Fransche depart. COte-d'or in Bourgondie a.
d. spoorweg Parijs-Lyon gelegen, en telt 5000
inw. d. Plaats is bekend door 't congres, dat
in Maart 1814 tusschen d. verbonden mogendheden en Napoleon plaats had over d. vrede
en d. grensbepaling v. Frankrijk; doch, daar
d. Keizer onaannemelijke voorwaarden stelde
en op den grondslag der bepalingen v. d.
mogendheden niet wilde onderhandelen, ging
't congres onverrichter zake uiteen. 19 Nov.
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1870 werd b j deze stad een gevecht geleverd
tusschen d. Duitsche troepen en d. Garibaldianen onder Ricciotti Garibaldi.
Chatillon (AUGUSTE DE), een Fransch dichter en schilder, geb. 15 Mei 1810 to Parijs,
leefde na de Februari-omwenteling langen
tijd in Mexico. Hij schreef o. a. een bundel
lyrische gedichten onder d. titel „A la grand'
pinto" (1855).
Chatouille is d. naam voor een geldof juweelenkastje. Ook duidt men er d. privaatkas v. een vorst mee aan. In dien zin
spreekt men dan ook v. chatouillegoederen.
Chatrian, Zie ERCKMANN - CHATRIAN.
Chattahoochee is een riv. in d. Staat.
Georgia der Ver.-Staten v. N.-Amerika. Zij
vereenigt zich met d. Flintriv. tot d. Apalachicola, die in d. golf v. Mexico stroomt.
Chattanooga is een stad in d. Amerik.
Staat Tennessee, a. d. Tennessee gelegen en
't middelpunt der spoorwegen Memphis-Knoxville en Atlanta-Charleston. Zij heeft 13 000
inw. d. Stad is merkwaardig door d. beslissende
overwinning, die generaal Grant op 't leger
der Zuidelijken bier behaalde, 25 Nov. 1863.
Chatterton (THoMAs), een Eng. dichter,
werd geb. 20 Nov. 1752 to Bristol. In 1768 gaf
hij een beschrijving v. d. opening der brug
to Bristol in 1248, die door hem als in dien
tijd geschreven uitgegeven werd. Kort daarop
ging hij n. London, waar hij bij eenige uitgevers work vond. Weldra echter in d. diepste
armoede geraakt, bracht hij zich 24 Aug. 1770
door vergif om 't leven. Zijn gedichten, die
getuigen v. een levendige verbeelding en fijn
gevoel en een middeleeuwsche kleur dragen,
gal hij op naam v. anderen (vooral v. Rowley)
uit. Van die, welke hij onder zijn eigen naam
uitgaf, zijn d. satiren d. beste. Verg. prof.
Skeat: „Chatterton's Poetical Works" (1875).
Chaucen (d.) waren een Germs ansche
volksstam, die d. Noordzeekust v. d. Elbe
tot d. Eems bewoonde. In d. opstand der Batavieren sloten zij zich bij Claudius Civilis
aan. Later gingen zij in d. Saksischen volksstam op.
Chaucer (GEOFFREY), d. „Vader der Engelsche dichtkunst", werd omstr. 1340 te London
geb. Waarschijnlijk studeerde hij to Oxford
of Cambridge. In 1357 was hij page v. Elizabeth, d. vrouw v. Lionel, hertog v. Clarence.
In 1359 diende hij in 't Engelsche leger in
Frankrijk, hij word gevangengenomen, doch
spoedig daarna vrijgekocht. Omstreeks 1366
huwde hij met een hofdame, Philippa. In
1372 ging hij als gezant n. Italie, waar hij
vermoedelijk met Petrarcha en Boccaccio in
aanraking kwam, in 1377 n. Vlaanderen en
Frankrijk, in 1378 weer n. Italie (Milaan). In
1386 had hij zitting in 't Parlement. Hij overl.
25 Oct. 1400. — Chaucer heeft een groot aantal werken, in po8zie zoowel als in proza,
achtergelaten. Hij begon zijn schrijversloopbaan met vertalingen v. oude schrijvers en
met navolgingen v. Fransche en Ital. gedichten. Zijn werken munten uit door levendige
verbeelding en schilderachtige voorstelling.
d. „Canterbury tales" zijn zijn meesterwerk.
Zij vormen een reeks v. elkander onaf hankelijke verhalen, in d. trant v. Boccaccio's „Decamerone". Een ongemeene bevalligheid, geest
en vernuft stempelen dit work tot een der
best geschreven stukken in d. Engelsche taal.
Een goede uitg. v. dit boek is die v. Furnivall (1868). d. Beste uitg. der werken v. Chaucer is die v. Morris (6 dln). Vergel. Nicolas
„Life of Chaucer" (1844) en Ten Brink „Chau
cerstudien" (Munchen 1870).
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Chaudes-Aigues, bij d. Romeinen naar
zijn heete bronnen Calentes aquae genoemd,
is een stadje en badplaats in 't Fransche
depart. Cantal, 650 M. boven d. zeespiegel, in
een eng dal. d. Plaats telt 1200 inw. 't Water
v. haar 5 bronnen, v. 57-81 112 ° C., wordt tegen
jicht en chronisch rheumatisme in- en uitwendig gebruikt.
Chauctet (ANTOINE DENIS), een schilder en
beeldhouwer, werd geb. to Parijs 31 Mrt 1763.
Reeds op 2ljarigen leeftijd kreeg hij d. eersten
prijs bij d. Academie v. beeldende kunsten.
Ten einde d. meesterstukken der Ouden te
bestudeeren, deed hij een reis n. Rome. Na
zijn terugkomst werden hem d. werken v. 't
Pantheon opgedragen; d. groep, die hij ter
versiering v. 't peristyle v. dezen tempel vervaardigde, behoort onder zijn beste werken.
Zij stelt een stervenden krijgsman voor, dien
d. Roem ondersteunt, een werk vol vinding
erg gevoel. Voorts vervaardigde hij : een stand•
beeld v. Napoleon, dat een plaats kreeg in d.
vergaderzaal v. 't Wetgevend Lichaam; een
basrelief, d. Dichtkunst voorstellende, voor 't
binnenplein v. 't Louvre; een beeld v. d.
Godin v. d. Vrede voor d. Tuilerieen; een
Cincinnatus voor d. zaal v. d. Senaat en busten v. een aantal beroemde personen. Tot zijn
schoonste werken behooren ook 't beeld v.
Cyparissus en dat v. een jong meisje, dat
met verbazing ziet n. een kruidje-roer-mij-niet,
dat zich in haar hand samentrekt. Eenvoud
en waarheid zijn d. hoofdkenmerken der
voortbrengselen v. dezen kunstenaar. Chaudet
overl. to Parijs 19 April 1819.
Chaudey (ANGE GUSTAVE), een Fransch
journalist en advocaat, geb. in 1817, was na
4 Sept. 1870 maire v. 't 9de arrondissement
v. Parijs en werd als tegenstander der commune 23 Mei 1871 doodgeschoten.
Chaudfontaine is een Belgische gemeente, prov. en arrond. Luik, a. d. staatsspoorweg. met warme bronnen en ca. 1500
inw. Er is een fabriek v. geweerloopen en
bilk; ook zijn er wolspinnerijen. 't Wordt „le
Spa de la bourgeoisie" genoemd.
Chaudiere (d.) is een 200 KM. lange riv.
in Canada, prov. Quebec. Zij komt uit 't meer
v. Megantic en valt boven Quebec in d.
s. Laurens. 4 KM. v. d. mond vormt zij d.
30 M. hoogen waterval v. Chaudiere.
Chaudoir (ANTOINE), geb. te Theu bij Spa,
in 1749, werd te Franeker opgeleid tot 't predikambt bij d. Waalsche gemeente, dat hij
zeven jaren te Leiden waarnam en in 1786
verwisselde met d. betrekking v. hoogl. in d.
wijsbegeerte en sterrenkunde te Franeker. In
1807 nam hij wegens geschokte gezondheid
zijn ontslag en hij deed vervolgens buitenlandsche reizen. Hij stierf 20 Sept. 1824 op zijn
buitengoed bij Haarlem. Niets, zelfs geen zijner
academische redevoeringen, is v. hem gedrukt.
Brugmans was een zijner beste vrienden en
Ekama, te Franeker zijn opvolger, een v. zijn
meest geliefde leerlingen.
Chaudordy (EMI LE DE), geb. omstreeks
1825, werd in 1855 ambtenaar, later directeur
a. 't Fransche ministerie v. Buitenlandsche
zaken. Hij was een v. d. weinigen, die na
4 Sept. 1870 als ambtenaar v. 't Keizerrijk
hun betrekking behielden. Jules Favre, die in
d. voorloopige Regeering d. portefeuille v.
Buitenlandsche zaken nam, benoemde Chaudordy tot zijn staatssecretaris, in welke betrekking deze circulaires a. d. Mogendheden
richtte omtrent d. door Duitschland verlangden afstand v. Elzas-Lotharingen, waarvan d.
bewijskracht echter door d. Bondskanselier v.
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Duitschland weerlegd werd. Aan d. nieuwe
Regeering met Thiers tot hoofd, die in Maart
1871 optrad, had Chaudordy geen aandeel;
daarentegen werd hij tot lid v. d. Nationale
Vergadering gekozen. In 1873 werd hij gezant
in Zwitserland, in 1874 afgezant te Madrid, hij
woonde in 1876 als buitengewoon gevolmachtigde d. conferentie te Constantinopel bij en.
werd 14 Nov. 1881 door Gambetta tot ambassadeur te s. Petersburg benoemd. Doordat
echter Gambetta's opvolger, Freycinet, zijn
benoeming niet bekrachtigde, bleef Chaudordy
op zijn post te Madrid.
Chaufepie (JACQUES GEORGE DE), gesproten
uit een aanzienlijk Ital. geslacht, dat onderscheidene Waalsche predikanten in ons vaderland heeft opgeleverd, bekleedde insgelijks dit
ambt te Vlissingen, Delft en, sedert 1743, te
Amsterdam, waar hij 3 Juli 1786 (hij was geb.
to Leeuwarden, 9 Nov. 1702) overl. Behalve
eenige vertalingen en godgeleerde werken
schreef hij een „Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplement
ou de continuation a celui de P. Bayle" (4 din.
fol. 1750—'66).
Chauliac (GUY DE) of Guido de Cauliaco, een beroemd heelkundige, geb. in
Auvergne, was lijfarts v. d. pausen Clemens
VI, Innocentius VI en Urbanus V to Avignon.
Hij schreef in 1360 't voor dien tijd hoogstbelangrijke werk „Chirurgiae tractatus septem".
Chaulieu (GUILLAUME AMFRYE), abbe V.
Aumale, geb. 1639 to Fontenay, overl. 27 Juni
1720. Wegens zijn uitstekend talent kreeg hij
d. bijnaam v. „Anacreon du Temple", omdat
hij in d. Temple woonde. d. Beste uitg. zijner werken zijn die v. Fouquet (Par., 1774)
on Lemontey (Par. 1825).
Chaumette (PIERRE GASPARD), een Fransch
revolutionnair, geb. 24 Mei 1763 to Nevers,
werd in 1792 als een der onstuimigste omwentelingsgezinden tot procurator der gemeente
to Parijs benoemd, waarna hij zich Anaxagoras noemde.
Chaumont-en-Bassigny is d. hoofdst.
v. 't Fransche depart. Haute-Maine, a. 't vereenigingspunt v. d. Suize met d. Marne en a. d.
Oosterspoorweg gelegen, en telt ruim 8000 haw.
1 Mrt 1814 werd bier een verbond gesloten
tuss. Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Engeland
tot gemeenschappelijken strijd tegen Napoleon
on herstelling v. d. algemeenen vrede.
Chauny is een stad in 't Fr. dep. Aisne,
a. d. Oise on d. spoorweg Parijs-Brussel gelegen, met bijna 10 000 inw. Er zijn linnen- en
tricotfabr. en ijzer- en kopergietertjen.
Chaussard (PIERRE JEAN BAPTISTE), bekend als dichter en rechtsgeleerd schrper,
benevens door zijn deelneming a. d. Fr. Omwenteling, geb. 8 Oct. 1766 to Parijs, ging in
1792 naar Belgie om daar d. republikeinsche
denkbeelden to verbreiden ; hij geraakte echter spoedig in onmin met Dumouriez, waarop
hij teruggeroepen werd. Na een ttjdlang secretaris bij 't ministerie v. Openbaar Onderwijs
geweest to zijn, trad hij v. 't staatkundig
tooneel on werd hij achtereenvolgens prof. to
Rouaan, Orleans, Nimes en Parijs. Tengevolge
der Restauratie verloor hij zijn ambt. Hij
overl. 9 Jan. 1823. Zijn voornaamste werken
zijn: „Theorie des lois criminelles" (1789); „De
l'Allemagne et de la maison d'Autriche" (1792);
„Memoires sur la revolution de la Belgique"
(1793); „Jeanne d'Arc" (1806); „les Antenors
modernes" (1807) en „Poetique secondaire"
(1817).
Chausse noemt men in 't blazoen een
wapenschild, dat door twee lijnen, die v. d.
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bovenhoekpunten n. 't midden der pointe loopen, in drie deelen verdeeld wordt. Men noemt
het ook wel chappe renverse'e. Chappe-chausso
noemt men een schild, welks bovenste gedeelte is chappe (zie Chappe'), terwijl 't beneden-gedeelte is chausse.
Chaussees, Zie Kunstwegen.
Chauveau (ADOLPHE), geb. 29 Mei 1802 to
Poitiers, overl. in Mei 1869 als prof. in d.
rechtsgeleerdheid to Toulouse, heeft een belangrijk work geschreven over d. „Theorie du
Code penal" (1873).
Chauveau-Lagarde (CLAUDE FRANcois
DE), geb. 21 Jan. 1756 to Chartres, was een der
beroemdste redenaars voor d. balie in Frankrijk. Met gevaar v. zijn eigen leven nam hij
met Troncon-Ducoudray d. verdediging v.
Marie Antoinette op zich. Onder d. beroemdsten
zijner ongelukkige cli6nten, voor wie hij even
onverschrokken optrad, telt men nog Charlotte
Corday, Miranda en Brissot. In 1828 werd
CHAUVEAU - LAGARDE raadslid in 't hof V. cassatie, doch hij vroeg later zijn ontslag en leefde
vervolgens moest op 't land. Hij overl. to Parijs
20 Febr. 1841.
Behalve eenige andere rechtsgeleerde werken heeft men v. zijn hand : „Notice historique
sur le proces de Marie Antoinette" (Parijs
1816) en „Exposé simple et fidele de la conduite du General Bounaire" (Parijs 1816).
Chauvin (ETIENNE), geb. 18 April 1640 te
Nimes, woonde na d. herroeping v. 't Edict v.
Nantes een tijdlang in ons land en overl. als
hoogl. in d. wijsbegeerte te Berlijn. Hij schreef
o. a. ,,Lexicon rationale sive thesaurus philosophicus cum figuris" (1692).
Chauvin (AUGUST), een Belgisch historieen genreschilder, geb. in 1810 to Luik, was
een leerling der Dusseldorfsche Academie,
werd in 1842 leeraar a. d. Academie te Luik
on later directeur ervan. Van zijn werken
verdienen vermelding : „Tobias met d. Engel";
„Hagar in d. Woestijn" ; „d. vlucht n. Egypte";
„Judas Iscariot" on „d. drie Maria's bij 't Graf".
Chauvinisme is oorspronkelijk d. overdreven bewondering v. Napoleon on zijn daden. 't Woord is ontleend a. Nicolas Chauvin,
een oud soldaat v. Napoleon, bekend om zijn
dwepen met d. Keizer. Scribe heeft in zijn
stuk „Le soldat laboureur" dozen Chauvin op
't tooneel gebracht on in „La Cocarde tricolore" (1831) laten d. schrijvers een jong recruut coupletten zingen met 't refrein: ,J'suis
Francais. j'suis Chauvin, j'tape sur le Bedouin".
Nu verstaat men onder chauvinisme nationale
trots on ijdelheid, die alles wat 't eigen yolk
betreft doet verheerlijken met minachting v.
vreemde nation.
Chavanne (JosEPH), een reiziger on aardrijkskundige, geb. 7 Aug. 1846 to Graz in
Stiermarken, bereisde v. 1867—'69 Mexico,
W.-Indio, d. Vereenigde Staten v. N.-Amerika
en een gedeelte v. d. Sahara en gaf sedert
1875 d. „Mitteilungen der Wiener geographischen Gesellschaft" uit. In 1884 vertrok hij
n. 't Congogebied, ten einde daar topographische opmetingen to verrichten. Als vrucht
daarvan verscheen eon uitstekende kaart v. d.
loop der Congo tot a. Boma. Behalve zijn
voortreffelijke „Physikalische Wandkarte von
Afrika" (1882) verdienen vooral genoemd to
worden zijn uitgaven: „Beitrage zur Klimatologie von Oesterreich-Ungarn" (1872); „Die
Sahara" (1872); ,Afghanistan" (1879) en „Afrika
im Lichte unserer Tage" (1881).
Chaux-de-Fonds (La) is een groot en
regelmatig gebouwd dorp, in 't Zwitsersche
Kanton Neuchatel, op d. grenzen v. Frankrijk,

in een woest, steenachtig on onvruchtbaar
dal v. d. N.-Oostel. Jura gelegen. 't Getal inw.
bedraagt ruim 22 000. Ztj houden zich evenals hun naburen uit Locle meerendeels met
horlogemakerij, 't slijpen v. robijnen on andere
edelgesteenten on 't vervaardigen v. gouden
en zilveren sieraden bezig,
Chaves (EMANUEL DE siLvEYRA, graaf v.
Amarante, markies v.), gob. in 1780 to Villareal in Portugal, stelde zich 23 Febr. 1823 a.
't hoofd v. d. opstand, die d. vernietiging der
Constitutie en d. verheffing v. Don Migu61
tot absoluut vorst v. Portugal ten doel had.
Later moest hij voor d. overmacht der tegenpartij zwichten en hij vluchtte n. Spanje. Na
d. beslissende nederlaag der Constitutioneele
partij werd hij in 1828 door Don Migugl n.
't Hof geroepen, die zijn diensten echter met
ondank beloonde, wat CHAVES zich zoozeer
aantrok, dat hij spoedig daarna, 7 Mrt 1830,
overl.
Chazal (PIERRE EMANUEL FELIX DE), geb. in
1808 to Tarbes (Hautes Pyrenees), trad ttjdens
d. omwenteling v. 1830 in 't Belgische leger,
waarin hij snel tot generaal opklom. Van
1847—'50 en v. 1859—'66 was hij minister v.
Oorlog. In 1870 kreeg hij 't bevel over twee legerkorpsen ter handhaving v. d. Belgische neutraliteit en in 1874 werd hij 't hoofd v. een
der twee militaire districten. Spoedig daarop
nam hij zijn ontslag uit d. dienst en werd hij
tot adjudant-generaal des Konings benoemd.
Check, Zie Cheque.
Cheduba, Zie Shedoeba.
Cheer (Eng.) bet. vreugdekreten, jubelgeroep, dikwijls ook 't toejuichingsgeroep in 't
Britsche Parlement.
Chef noemt men in d. wapenkunde 't
bovenste derde deel v. 't schild, wanneer 't
v. een ander metaal of kleur is. Men treft
doze figuur voornamelijk bij Fransche geslachtwapens aan. Zooals ieder ander figuur in een
schild kan 't Chef zijn coupe, parti, echiquete,
frette, fusels enz., doch er zijn bijzondere vormen voor 't Chef, welke door eigenaardige termen worden aangeduid. Zoo onderscheidt men:
Chef-ajoure, wanneer 't a. d. bovenzijde gekanteeld is.
Chef-bande, een vereeniging v. 't chef on d.
bands.
Chef-barre, een vereeniging v. 't chef on d.
barre.
Cherbastille, wanneer zich kantelingen a. d.
onderzijde bevinden.
Chef-chevron, een vereeniging v. 't chef on

d. keper.
Chef-cousu, een chef v. kleur op een schild

v. kleur.
Cherdenche, dat a. d. onderzijde getand is.
Cherengrele, wanneer 't voorzien is a. d.
onderzijde v. afgeronde tanden.
Chef-pal, een vereeniging v. 't chef en d.
paal.
Chef-soutenu, wanneer 't door een farce ondersteund wordt.
Men zegt v. figuren, dat zij zijn placees en
chef, om aan to duiden, dat zij in 't bovenste
derde gedeelte geplaatst zijn, al is 't chef
ook niet door ander metaal of kleur onderscheiden.
Cheiranthus L. is d. naam v. een plan.tengeslacht uit d. familie der cruciferae (kruisbloemigen). d. Meest verbreide soort is Cheirantitus Cheiri L. (gewone muurbloem of vielier), die in Z.-Europa groeit, doch ook bij
ons op oude muren of puin wordt aangetroffen. Een aantal varie'teiten, ook met gevulde bloemen, worden v. deze soort gekweekt.
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Een andere ook in ons land voorkomende
soort is C. fruticulosis L. of heesterachtige
muurbloem.
Cheiroptera (Grieksch) is d. wetenschappelijke naam voor handvleugeligen.
Chelard (HIPPOLYTE ANDRE JEAN BAPTISTE),
een Fr. componist, geb. 1 Febr. 1789 te Parijs,
was sedert 1836 kapelmeester te Weimar,
waar hij 12 Febr. 1861 overl. In zijn opera's,
die in half Franschen, half Duitschen stijl
geschreven zijn, vindt men een goede techniek en 't streven naar karakteristieke uitdrukking. d. Voornaamste daarvan zijn: „Macbeth" en d. „Hermannsslacht".
Chelidonium L. is d. naam v. een pkantengeslacht uit d. familie der Papaveraceen.
Daartoe behoort Chelidonium majus L. of stinkende gouwe, die in ons vaderland op, puin
en a. d. voet v. heggen en muren veelvuldig
voorkomt. Doze soort draagt gale bloemen,
die tot eind- of zijstandige schermen vereenigd
zijn, en bevat in al haar deelen een scherp,
geel melksap, dat gezegd wordt een middel
te zijn tegen wratten, bloedingen en huiduitslag. Ook wordt er een gele verfstof uit bereid. In Z.-Europa is inheemsch : C. laciniatum,
in China C. Chinense, in Japan C. Japonicum.
Chelius (MAXIMILIAN JOSEPH), een beroemd
heelkundige en hoogl. te Heidelberg, werd in
1794 to Mannheim geb., studeerde to Heidelberg en werd in 1812 tot doctor bevorderd.
Nadat hij eenigen tijd in Munchen en Landshut had gepraktiseerd, werd hij in 1813 hospitaalarts in Ingolstadt. Na door d. typhus
te zijn aangetast, begaf hij zich tot volkomen
herstel zijner gezondheid n. Munchen en
later volgde hij als militair arts d. Badensche
troepen n. Frankrijk. Na d. vrede ging hij n.
Weenen, waar hij d. cliniek v. Hildenbrand,
Zang, Beer en Kern bezocht, en in 1815
maakte hij d. tweeden veldtocht tegen Frankrijk mede. Na zijn terugkomst bezocht hij
eerst Gottingen, vervolgens Berlijn en later
Parijs. In 1817 werd hij van dear als buitengewoon hoogl. n. Heidelberg beroepen, in
1819 werd hij gewoon hoogl. Hij heeft vele
uitstekende heelkundigen gevormd en zich
een blijvenden naam verworven door zijn
„Handbuch der Chirurgie", waarvan in 1857
d. 8ste uitg. to Heidelberg verscheen. 't Is in
versch. talon (ook in 't Nederlandsch) overgezet. Hij gaf ook een „Handbuch der Augenheilkunde" uit (Stuttgart, 1844). Ook zijn geschrift: „Lieber. die Heilung der Blasen-Scheidenfisteln durch Kauterisation" (Heidelb.1845)
verdiept vermelding.
Chelmsford is d. hoofdst. v. 't graafschap
Essex, a. d. samenvloeiing v. d. Chelmer en
d. Cam, 49 KM. ten NO. v. Londen. d. Stad
heeft een aanzienlijken handel in landbouwproducten en telt 10 000 inw.
Chelmsford (FREDERIC THESIGER, lord), geb.
15 Juli 1794 to Londen en daar overl. 5 Oct.
1878, diende eerst bij d. zeemacht, dock legde
zich later op d. rechtsgeleerdheid toe. Van
1858—'59 en v. 1866—'68 was hij lord-kanselier.
Chelmsford

(FREDERIC AUGUSTUS THESI-

GER), geb. 31 Mei 1827, een zoon v. d. vorige,
trad in 1844 in d. krijgsdienst on was v. 1869—'74
adjudant-generaal in India. In d. Kafferoorlog
v. 1878 en d. Zoeloe-oorlog v. 1879 had hij
't opperbevel over d. Eng. troepen. 4 Juli 1879
overwon hij Cetawayo bij Ulundi. In 1882
werd hij luitenant-generaal, in 1884 luitenant
v. d. Tower v. Londen.
Chelone L. is d. naam v. een plantengeslacht uit d. fam. der scrophularineen. 't Omvat fraai bloeiende kruiden in N.-Amerika en
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N.-Azi6. 't Bekendst is Chelone glabra L., in
N.-Amerika, met fraaie witte of roode bloemen. Deze plant wordt als middel tegen obstructies gebruikt.
Chelonis, Zie Cleombrotus.
Chelsea is een westelijke voorstad v. Londen, a. d. linkeroever v. d. Theems. Zij zendt
den lid n. 't Parlement en telt 112 000 inw.
(1887). In „Chelsea Hospital" worden 550 invaliden v. 't Britsche leger verpleegd, terwijl
er 87 000 buiten 't hospitaal ondersteuning
krijgen (1888). 't Koninklijk Militair Asyl is
een gesticht ter verpleging v. soldatenkinderen, die volgens d. Bell-Lancastersche methode opgevoed worden. Verder heeft Chelsea
groote kazernen, een botanischen tuin met vele
geneeskrachtige planten en twee ceders v. d.
Libanon, die daar voor twee eeuwen geplant
zijn, en vele fabrieken v. porselein en aardewerk. Ook wordt v. bier uit een groot gedeelte v. Londen v. water voorzien.
Chelsea is een stad in Massachusetts,
Ver. St. v. N.-Amerika, en eon voorstad v.
Boston. Zij ligt a. d. Mystic-riv. en a. twee
spoorwegen en telt 25 000 inw.
Cheltenham is een druk bezochte badpl.
in 't graafschap Gloucester, a. d. Chelt, een
kleine zijriv. v. d. Severn, en a. d. Birmingham-Gloucester spoorweg. Zij ligt in .een sehilderachtig en vruchtbaar dal. 't Water der
minerale bronnen (v. 6-11° C.) wordt gebruikt
tegen leverziekten en dyspepsie. Ook door 't
gezond klimaat, d. vele fraaie gebouwen en
't gemis v. fabr. is Cheltenham een geliefkoosd verblijf voor d. Eng. fashionable wereld.
Chemie, Zie Scheikunde.
Chemische analyse, Zie Analysis.
Chemitypie is d. door een Deen, C. Piil,
uitgevonden methode, waardoor men met behulp v. een scheikundig proces reliefplaten
vervaardigen kan ten behoeve der drukpers.
Daartoe wordt op een gladgepolijste plaat v.
zink op d. gewone wijze door graveeren en
etsen een teekening gemaakt. d. Verdiepte
lijnen in daze schets worden nu gevuld met
een legeering v. tin, lood en bismuth.'t Overvloedige metaal wordt door polijsting weggewerkt, zoodat d. teekening nu als ingelegd
er uitziet. Wanneer men nu met een zuur
etst (bijv. salpeterzuur), dat d. legeering niet
aantast, clan wordt 't zirrk verdiept, terwijl
d. teekening boven 't zink uitsteekt en dus
een reliefbeeld vormt. d. Plaat kan nu op
dezelfde wijze als een ho-utsnede behandeld
worden. Hoewel d. chemitypie niet a. d. hooge
verwachtingen beantwoord heeft, bewijst zij
toch voor 't drukken v. kaarten en plans uitstekende diensten. Zij wordt o. a. door 't geographisch instituut v. Justus Perthes to Gotha
in toepassing gebracht.
Chemnitz, een der aanzienlijkste fabriekssteden v. Duitschland on d. eerste v. 't koninkrijk Saksen, ligt a. d. noordel. uitloopers
v. 't Erts-geb. en a. d. Chemnitz-riv. en telt
110 000 inw. (1885). d. Fabrieksnijverheid heeft
sedert 't begin dozer eeuw bier een hooge
vlucht genomen. d. Omliggende plaatsen tot
op mijlen afstand v. Chemnitz deelen hierin.
Er zijn talrijke katoen- en wolfabrieken, chemische waschinrichtingen en ververijen on
groote fabrieken voor d. vervaardiging v.
kousen on wollen handschoenen. Daardoor is
Chemnitz 't „Saksische Manchester". Nog
grootere uitbreiding heeft d. metaalindustrie,
die 60 fabr. met vele duizenden arbeiders in
working houdt. Uit d. werkplaatsen k omen
jaarlijks een menigte locomotieven, stoomketels, stoomhamers, stoommachinen, pompent
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drukpersen, weefstoelen en landbouwwerktuigen. d. Invoer v. ruwe stoffen voor d. talrijke fabr. en d. uitvoer v. zoovele artikelen
maken Chemnitz tot d. tweede handelsstad
v. Saksen.
Chemnitz (MARTIN), een Luthersch godgeleerde, geb. 9 Nov. 1522 to Treuenbrietzen
(Brandenburg), leerde in 1536 to Wittenberg
als leerling Luther kennen en bleef sedert
diens vorige vereerder. Later werd hij rector
der Domschool to KOningsberg en in 1550
bibliothecaris v. hertog Albrecht v. Pruisen.
Hij legde zich nu op theologische studien toe
en verwierf zich als verdediger der leer v.
Luther zulk eon naam, dat zijn mooning
weldra als beslissend gold in d. veelvuldige
strijdvragen v. dezen tijd, bijv. in d. avondmaalsstrijd (sedert 1656), die zijn geschrift
„Over 't Avondmaal", tegen d. Calvinisten
gericht, ten gevolge had. Vooral bond hij d.
strijd aan tegen d. leer der Jezuleten in zijn
„Theologiae Jesuitarum praecipua capita"
(Leipz. 1565—'73). Door a. d. „Formula Concordiae" algemeen kerkelijk gezag to doen toekennen, heeft hij op d. Luthersche Kerk een
belangrijken invloed uitgeoefend. Hij overl.
8 April 1586.
Chemnitzer (IwAN fwANowiTsJ), een Russisch fabeldichter, was v. 1757—'69 in Russischen krUgsdienst en later consul-generaal to
Smyrna, waar hij 20 Mrt 1784 op 40jarigen
leeftijd stierf. Zijn fabelen, welken hij een
nationalen stempel gaf en die veel overeenkomst hebben met die v. Lafontaine, a. wien
hij veel ontleend heeft, verschenen, 1778—'81,
anoniem en eerst na zijn dood met d. naam
des schnj vers.
(CHARLES PIOULT DE),
Chenedolle
een
Fransch dichter on schrijver, geb. in 1769 te
Vire in Normandi6, hield zich v. 1795—'97 to
Hamburg, v. 1797—'99 in Zwitserland op en
keerde in 't laatstgenoemde jaar n. Frankrijk
terug. d. Betrekking v. inspecteur-generaal,
die hij sedert T830 bekleedde, legde hij in
1832 neer. Hij overl. 2 Dec. 1833 op zijn landgood Burey bij Vire. Vermelding verdient
zijn gedicht „l'Invention" (a. Klopstock); zijn
belangrijkst werk echter, dat fraaie beschrijvingen v. natuurtooneelen bevat, is „Le genie
de l'homme" (Parijs, 1825).
Chenery (THOMAS), eon Eng. orientalist,
geb. 1826 to Bridgetown op Barbados, studeerde te Cambridge in d. rechten, maar legde
zich ook ijverig toe op taalstudie. Om zijn
grondige kennis der Arabische taal- en letterkunde werd hij in 1868 tot hoogl. in die taal
a. d. universiteit to Oxford benoemd. Sedert
1877 was hij een der hoofdredacteuren v. d.
„Times". Hij schreef: „The assemblies of Al
Hariri" (1867) en gaf d. „Machberoth Ithiel"
v. Jehoe da Charisi, een Hebreeuwsche yentaling v. eerstgenoemd work, uit. Hij overl.
11 Febr. 1884.
Chenier (MARIE ANDRE DE), geb. 29 Oct.
1762 to Constantinopel, was tot 1790 bij 't
Fransche gezantschap te Londen en werd
25 Juli 1794 als tegenstander der Omwenteling, die volgens hem te ver ging, geguillotineerd. Hij schreef voortreffelijke elegieen
on idyllen. d. Beste uitg. zijner poetische werken is die v. zijn neef Gabriel de Chenier
(Parijs, 1874).
Chenier (MARIE JOSEPH DE), eon broader
v. d. vorige, werd 28 Aug. 1764 te Constantinopel geb., waar zijn wader, Louis de ChOnier,
die verscheidene werken over d. Mooren, Marokko en 't Ottomanische rijk geschreven
heeft, consul-generaal was. Hij kwam in zijn
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vroege jeugd te Parijs, diende eenigen tijd als
dragonder-officier en nam daarop zijn ontslag
om zich geheel a. d. letterkunde to wijden.
Na 3 jaar verscheen v. hem 't tooneelstuk
„Charles IX", spoedig gevolgd door andere
stukken, die ten deele hun succes daaraan
to danken hadden, dat hij zijn personen d.
taal der heerschende partij in d. mond legde.
In 1791 en '92 verschenen „Henri VIII"; „La
Mort de Calm" en „Cajus Gracchus". Kort
daarna kwam Chenier in d. Conventie en
hield lang d. partij der doldriftigste democraten. In d. jaren 1793 en 1794 gaf hij „FOnelon"
en „TimolOon" in 't licht, welke veel succes
hadden, 'tgeen met zijn „Cyrus" niet 't geval
was. Zijn werken bevatten vele schoonheden,
vooral munt hij uit in d. satire, ofschoon hij
daarin dikwijls to weinig matiging in acht
nam. Bovendien schreef hij een karakteristipk v. d. voorn. voortbrengselen der Fransche letterkunde, v. 1788 tot 1808, welk work
in 't licht kwam onder d. titel: „Tableau
historique de l'Otat et des progres de la Litt&
nature Francaise, depuis 1789." Hij overl. 10
Jan. 1811.
Chenille (Fr. = rups) is dik, fluweelachtig koord v. zUcle of wol met afhangende
haartjes, dat op een behaarde rups gelijkt en
voor boordsels en oplegsels gebruikt wordt.
Chenopodiaceen is d. naam v. een plantenfam. met omstr. 500 over d. geheele aarde
verbreide soorten. Zij omvat kruiden en hoestors, meest der noordel. gematigde luchtstreek,
waarvan vele als voedingsplanten gebruikt
worden.
Chenopodium L. of Ganzevoet (wegens d. bladvorm zoogenoemd) is d. naam v. een
plantengesl. uit d. fam. der Chenopodiaceen,
met talrijke ook in Nederland voorkomende
soorten, die meelachtig bestoven bladeren
hebben, enkele met een reuk naar bedorven
haring, zooals Chenopodium foeEidum of stinkende ganzevoet. Andere inheemsche soorten
zijn : C. album L. of gladzadige ganzevoet on
C. polyspermum L. of veelzadige ganzevoet.
C. Botrys komt voor in Z.-Europa en C. ambrosioides in Mexico. Van C. Quinoa L., die
in Z.-Amerika voorkomt, worden d. zaden als
rijst gebruikt.
Chenu (JEAN CHARLES), een Fransch natuuronderzoeker, geb. 30 Aug. 1808 to Metz, was
v. 1829—'68 officier v. gezondheid, langen tijd
ook bibliothecaris a. d. militaire school voor
pharmacie en werd in 1870 geplaatst bij d.
ambulance to Parijs, waar hij 12 Nov. 1879
overl. Zijn voorn. work is d. „Encyclopedia
d'histoire naturelle" (Parijs, 1850—'58). Hij
schreef ook een aantal werken over geneeskunde.
Cheops, bij Herodotos d. naam voor Khufu,
koning v. Memphis, leefde ornstr. 3000 v. Chr.
Hij wordt gehouden voor d. stichter v. d.
grootste der piramiden, die ook naar hem
genoemd is en waaraan vele jaren lang onafgebroken 100 000 menschen gewerkt hebben.
Cheque is in Engeland en d. Vereen. Staten
een zichtwissel op een bankier. In Engeland
zendt men gewoonlijk zijn geld n. d. eon of
andere bank ter bewaring, dikwijls tegen zeer
geringe of in 't geheel geen rente. Heeft men
nu eon betaling to doen, dan vult men een
gedrukt formulier (cheque) in, waarin men d.
bank verzoekt, a. d. daarin vermelden persoon
of a. d. houder 't in d. cheque genoemde bedrag uit te betalen. Een wissel (bill of exchange)
daarentegen wordt op een andere plaats betaalbaar gesteld. Mon zegt, dat een cheque
crossed, d. i. gekruist, is, wanneer zij alleen
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betaalbaar is door een bankier, 'tzij door d.
bankier, wiens naam op d. cheque uitgedrukt
is, 'tzij door elk anderen.
Cher (d.) is een rivier in Frankrijk, die haar
oorsprong neemt in 't depart. Creuse in
Auvergne, eerst N.-waarts langs Auzance,
Evaux, Montlucon, s. Amand, Chateauneuf
en Vierzon dan W.-waarts langs Selles,
s. Aignan, Montrichard en BlOro en niet ver
v. Tours haar waterers in d. Loire stort. Zij is
slechts beneden s. Aignan over een lengte v.
12 geogr. mijlen bevaarbaar, doch staat met
d. Loire door twee kanalen in verbinding, 't
kanaal v. Montlucon en 't kanaal v. Berry. 't
Depart. v. denzelfden naam bestaat voornamelijk uit 't voormalige Berry Superieur en
een gedeelte v. Bourbonnais, is voor een deel
zeer vruchtbaar in koren, vlas, hennep, ooft
en wijn, voor een ander deel met heidev olden
bedekt. 't Depart. heeft een oppervl. v. 131 vk.
geogr. mill en een bevolking v. 355 000 inw.
't Wordt in drie arrondissementen verdeeld,
Bourges, s. Amand on Sancerre. Bourges is
d. hoofdstad.
Cheraskow (MICHAIL MATWEJEWITSJ), een
Russisch dichter, geb. 25 Oct. 1733, overl. 9
Oct. 1806 als curator der universiteit to Moskou. Hij schreef epische gedichten („Rossiada"
en „Wladimir"), treurspelen en fabelen.
Cherbourg is een stad in 't Fransche
depart. La Manche, a. d. N.-zijde v.'t schiereil.
Cotentin in Normandie, en d. belangrijkste
oorlogshaven v. Frankrijk. Zij telt 37 000 inw.,
die een levendigen handel met Engeland drijven in koren, wijn, brandewijn, vee en eieren.
d. Fabrieksnijverheid omvat vooral d. vervaardiging v. die artikelen, welke met d.
scheepsbouw in verband staan. Behalve d.
oorlogshaven, een der veiligste en meest versterkte der wereld, heeft Cherbourg a. d.
N.-zijde een veilige reede en een haven voor
koopvaarders. Cherbourg werd in 1346 door d.
Engelschen geplunderd, in 1378 door Karel v.
Navarre aan hen afgestaan, in 1450 door d.
Franschen veroverd. 14 Aug. 1758 vernielden
d. Engelschen d. havenbolwerken en plunderden d. stad, 13 April 1814 landde hier d. hertog v. Berry en 16 Aug. 1830 scheepte zich
Karel X to Cherbourg n. Engeland in.
Cherbuliez (ANDRE), geb. in 1795 to Geneve,
was sedert 1846 hoogl. in d. oude talen a. d.
universiteit to Geneve, waar hij 14 Juni 1874
stied. Hij schreef: „De Libro Job"; „Essai sur
la satire latine" en „La ville de Smyrne et
son orateur aristide" (1863).
Cherbuliez (ANTOINE ELISEE), broader v.
d. vorige, een staathuishoudk. en rechtsgel.,
geb. to Geneve 29 Juli 1797, werd hier in 1833
hoogl. en behoorde als lid v. d. Grooten Raad
tot d. conservatieve partij. Tengevolge der
revolutie v. 1846 legde hij zijn ambt neder en
begaf zich n. Parijs, waar hij tegen d. socialisten, en vooral tegen Proudhon, schreef. Hij
overl. 14 Mrt 1869 to Zurich. Zijn voornaamste werken zijn: „ThOorie des garanties constitutionnelles" (1838); „Richesse ou pauvrete"
(1841); v Le socialisme, c'est la barbarie" (1848)
en „Precis de la science economique" (1862).
Cherbuliez (vicToR), een zoon V. ANDRE
en een Fransch schrijver, geb. in Juli 1829 to
Geneve, werd in 1864 redacteur v. d. „Revue
des deux Mondes", waarvoor hij talrijke arti, kelen over letterkunde en politiek v. 't buitenland schreef. die in dat tijdschrift onder
d. naam „G. Valbert" verschenen. Ook gaf
hij een aantal voortreffelijke romans uit, die
11em een eerste plaats doen innemen in d.
rij der hedendaagsche Fr. schrijvers. Wij noe-
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men hier v. zijn werken: ,,Un cheval de Phidias" (1864); „Le Prince Vitale" (1864); „Le
Grand Oeuvre' (1867); „Le comte Kostia"; „Le
Roman d'une honnete Femme" (1866)• „l'Aventure de Ladislas Bolski" (1869); „La Revanche
de Joseph Noirel" (1872); „Meta Holdenis"
(1873); „Miss Rovel" (1875): „Le Fiancé de Mlle
de Saint-Maur" (1876); „Samuel Brohl et Cie"
(1877); „l'Idoe de Jean Teterol" (1878); „La
Ferme du Choquard" (1883) en „La Vocation
du Comte Ghislain" (1888).
Cheribon, Zie Tsjeribon.
Chernac (LADISLAUS), werd geb. in 1743
in Hongarije en kwam na 't bezoeken v. onderscheidene hoogescholen in ons vaderland,
waar hem, nadat hij in 1773 in d. geneesk. en
in 1775 in d. wijsbegeerte, to Groningen, gepromoveerd was, in laatstgenoemd jaar 't hoogleeraarsambt in d. wiskunde en natuurlijke
wijsbegeerte a. 't Athenaeum to Deventer
werd opgedragen, welke betrekking hij vervulde tot in 1816. Hij overl. 7 Mei v. dat jaar
to Deventer. d. Hoogeschool to Patack in zijn
vaderland in 1781 en die to Groningen in 1789
hadden hem 't professoraat aangeboden; hij
woes echter alle aanbiedingen af. Zijn leerlingen roemden d. grondigheid en duidelijkheid
v. zijn onderwijs, terwijl hij in d. geleerde
wereld bekend is, behalve door vele verhandelingen en door zijn inaugureele dissertation,
door zijn „Cribrum arithmeticum", eon tafel
v. priemgetallen, aan welke hij jaren lang heeft
gearbeid. J. C. Burkhardt heeft ze voortgezet
in zijn „Table des diviseurs pour tous les
nombres du deuxieme million, ou plus exactement depuis 1 020 000 (zoover had CHERNAC
zijn tatel vervolgd) it 2 028 000 avec les nombres premiers, qui s'y trouvent" (Par. 1814).
Cherokeezen (d.) zijn een der meest beschaafde Indiaansche volksstammen v. NoordAmerika, welke vroeger d. staten Alabama,
Mississippi, Tennessee en 't westelijke gedeelte v. Florida over een uitgestrektheid v.
5000 vk. geogr. mijl bewoonde. Zij waren in
d. beginne gunstig voor d. Eng. volkplantingen gestemd. Na d. nederlaag v. generaal
Braddock beging d. Raad v. Virginia d. wreedheid, een prijs op iederen gescalpeerden Indianenschedel to stollen, waarvan een bloedige
oorlog 't gevolg was. Eerst in 1761 gelukte 't
d. Engelschen onder Montgomery d. Cherokeezen tot onderwerping to brengen. In d.
oorlog v. 1812 streden vele Cherokeezen in d.
gelederen der Amerikanen en zij bewezen dozen
goede diensten. In d. twisten tuns. hen en d.
staat GeorgiO, in 1829 uitgebroken, velde wel
't Hooggerechtshof een vonnis to hunnen
gunste, doch 't was to zwak om 't ten uitvoer
to doen leggen, zoodat d. President verplicht
was a. 't verlangen v. GeorgiO to voldoen en.
. d. Cherokeezen n. Arkanzas to laten verhuizen. Hun werd als verkoopprijs voor hun
land bij verdrag v. 14 Mrt 1836 (waartegen
15 000 Cherokeezen protesteerden) 5 millioen
dollars toegekend. Twee jaren later warden
zij door generaal Scott uit hun land verdrevon en vertrokken zij n. Arkansas. Zij bewonen tegenwoordig d. n.-oostel. hook v. Indian
territory; hun aantal bedraagt ongeveer 17 000.
Zij hebben een geschreven taal, vaste woonplaatsen on naast landbouw en veeteelt vindt
men onder hen ook ambachtsnijverheid.
Cheron (ELISABETH SOPHIE), geb. to Parijs in
1648, was, evenals haar tijdgenoote Anna Maria
v. Schurman, zeer ervaren in d. letterkunde
en beeldende kunsten, waarvan zij proeven,
zoowel in gegtste prenten als in gedichten,
heeft in 't hcht gezonden. Zij overl. in 1711.
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Cheron (Louis), geb. te Parijs in 1660, was
een bekwaam schilder en graveur. Na d. herroeping v. 't edict v. Nantes ging htj (zijn
zuster had reeds vroeger d. R.-Kath. godsdienst omhelsd) n. Louden, waar hij in 1723
overt. Hij behandelde meest Bijbelsche onderwerpen.
Cherrier (CLAUDE JOSEPH DE), een Fr. geschiedschrijver, geb. 6 Mrt. 1785 te Neufchateau
en daar in Aug. 1872 overt., schreef: „Histoire
de la lutte des papes et des empereurs de la
maison de Souabe" (1858) en „Histoire de Charles VIII, roi de France" (1870).
Chersiphron, afkomstig v. Greta, was in
d. 7e eeuw voor Chr. d. eerste bouwmeester
v. d. beroemden tempel v. Artemis (Diana)
te Ephesos, die in 356 voor Chr. door Herostratos in brand gestoken werd. Zijn zoon Metagenes zette 't werk voort, welks voltooiing,
naar men wil, 120 jaar geduurd heeft.
Cherso is een Oostenrijksch eil. in 't markgraafschap Istria en in d. golf v. Quarnero
gelegen. 't Is bijna 6 vk. geogr. mijlen groot en
heeft 10 000 inw. d. Hoofdpl. is d. stad Cherso.
Cherson of Kherson is een Russisch
Gouvernement, dat ten N. a. Podolia, Kiew
en Poeltawa, ten 0. a. Jekaterinoslaw, ten Z.
a. d. Zwarte zee en t. W. a. Bessarabi6 grenst.
't is een eentonig steppenland, dat op een
oppervlakte v. 1349 vk. geogr. mijl ruim 1 3,4
millioen inw. heeft. 't Klimaat is des zomers
zeer warm, des winters meestal zeer koud.
't Land is a. d. zee onvruchtbaar, in 't binnenland echter zeer geschikt voor landbouw;
ook wordt er d. wijnstok met gunstig gevolg
aangekweekt, terwijl d. steppen voedsel geven
a. talrijke wilde paarden en a. schapen, wier
wol zeer gezocht wordt. d. Hoofdst. is Cherson, in 1778 door vorst Potemkin aangelegd,
die 130 000 inw. heeft. Zij ligt a. d. liman v.
d. Dnjepr, 30 KM. v. d. mond, is een der belangrijkste vestingen v. Rusland en d. stapelplaats voor d. voortbrengselen v. 't Djneprgebied. d. Beroemde Howard overt. er 20 Jan.
1796; keizer Alexander I heeft er een fraai
gedenkteeken ter eere v. dezen menschenvriend doen oprichten. Andere voorn. steden
zijn Odessa, Nicolajew, insgelijks door vorst
Potemkim, in 1789, gesticht, Tiraspol, Jelissawetgrad, Otsjakow, Berislaw en Alexandrya.
Chersonesos. Onder dozen Griekschen
naam, die schiereiland beteekent, waren bij
d. Ouden onderscheidene voorgebergten en
landtongen bekend. d. Meest bekende zijn d.
Chersonesus Cirnbrica, 't tegenwoordige Jutland, d. Chersonesus Taurica, d. Krim, en d.
Chersonesus Thracica, ten 0. v. d. Propontische
zee, door Grieksche volkplantingen beroemd.
Cherub, meerv. Cherubim. Bij d. Israelieten zijn deze zekere symbolische wezens,
v. welke in d. Tabernakel en d. Tempel onderscheidene beelden werden aangetroffen. 't
Eerst worden d. Cherubim in d. H. Schrift
vermeld bij 't verhaal der uitdrijving v. 't
eerste menschenpaar uit 't paradijs (Gen.
III : 24). Voorts komen d. Cherubim in d. schriften v. 't 0. T. voor als vergezellende 't Opperwezen, wanneer Hij zich in teekenen openbaart
(Ps. XVIII: 11 en old.). Boven d. Ark des Verbonds waren twee Cherubim v. goud, met d.
vleugelen uitgespreid en 't aangezicht n. elkander gekeerd (Exod. XXV : 18-20). d. Gedaante
dier gouden beelden wordt niet nauwkeurig
omschreven, maar was waarschijnlijk een
menschelijke. Een geheel andere voorstelling
vinden wij bij Ezechiel, waar zij ook „dieren"
genoemd en (verg. I : 4-14 met X : 1-20) voorgesteld worden onder een menschelijke ge-

568

CHE.

daante met vier aangezichten, v. een mensch,
v. een leeuw, v. een stier en v. een arend,
voorts met armen, handen en voeten, die zich,
n. alle zijden konden bewegen, benevens vier
vleugelen, twee om te vliegen en twee om
er 't lichaam made te bedekken. d. Openbaring
v. Johannes wijzigt (IV : 6-8) deze voorstelling eenigermate : daar hebben d. vier „dieren" ieder een v. d. aangezichten, die bij,
Ezechie elk vereenigd heeft; ieder Cherub
heeft zes vleugelen en a. alle zijden des,
lichaams oogen. d. Oudste christelijke symboliek heeft deze vier zinnebeeldige voorstellingen a. d. vier Evangelisten toegekend en,
ofschoon een latere d. Cherubim als een klassa
v. engelen heeft opgenomen, is deze, zoowel
als d. afbeelding v. Cherubim door kinderhoofden met vleugels, vreemd a. d. Bijbelsche.
Cherubini (MARIA LUIGI CARLO ZENOBIO
SALVADOR). Deze componist werd geb. te Florence, 8 Sept. 1760. Reeds vroeg onderscheidde
hij zich door een buitengewonen aanleg en hij
trok daardoor d. aandacht v. Sarti, zoodat
deze hem onderwijs gaf en medenam n.
Bologna, waar CHERUBIM zich verder oefende.
Gedurende d. jaren 1780—'88 componeerde hij
11 opera's, v. welke d. „Ifigenia in Aulide" d.
meesten bijval vond. Te London voerde hij in
1784 „La finta principessa" en „Giulio sabino"
op. Sedert 1786 hield CHERUBINI zich meest te
Parijs op, waar hij in 1788 voor 't eerst optrad
met zijn „Demophoon", waarop in 1791 d.
beroemde „Lodoiska" volgde, die met buitengewone toejuiching ontvangen werd. d. Composite v. opera's was niet 't eenige, waarin
deze maestro uitmuntte. Ook in d. kerkmuziek
bracht hij schoone werken voort, zooals zijn
„Requiem" in C-mol en die in D-mol, missen
en een aantal kleine stukken. Ook schreef hij,
eenige theoretische werken. Niet alleen echter
door zijn composition ontwikkelde hij de muziek, ook door zijn invloed te bezigen tot 't
streven n. nauwkeurigheid en n. volmaking
v. d. zang. Hij schikte zich niet n. d. smaak
v. 't publiek en onderscheidt zich in dit opzicht ongetwijfeld gunstig v. Rossini. Zoowel
zijn conceptie als instrumentatie verwierven
hem een beroemden naam onder d. kunstenaars v. zijn tijd. Hij overl. 15 Mrt 1842 to Parijs.
Cheruel (PIERRE ADOLPHE), een Fransch
geschiedschrijver, geb. 17 Jan. 1809 to Rouaan,
werd in 1866 inspecteur-generaal v. 't openbaar onderwijs on rector der Academie to
Straatsburg; later was hij tot 1874 rector der
Academie to Poitiers. Hij schreef: „Hist. de
Rouen sous la domination anglaise" (1840);
,Hist. de la commune de Rouen" (1844); ,De
('administration de Louis XIV etc." (1849); „Dictionnaire historique des institutions, moeurs
et coutumes de la France" (1862); „Hist. de
France sous la minorito de Louis XIV" (1879);
„Hist. de France sous le minister° Mazarin"
(1881). Ook gaf hij d. „Memoires du due de
Saint-Simon" uit (1858).
Cheruskers (d.) waren een Germaansch
yolk, dat ten N. v. 't Harzgebergte, tuss. 't
Z.-Westelijk deel v. 't Thuringerwoud (waar
hun naburen, d. Katten, hun verblijf hadden)
en d. Sale woonde. In 9 v. Chr. drong Drusus
in hun land en onderwierp ze a. d. Rom.
heerschappij. Zoodra echter Quinctilius Varus
d. Cheruskers belastingen opleggen en hen a. d.
Romeinsche wetten onderwerpen wilde, ontstond er eon algemeene samenzwering tegen
d. Rom., die door Herman of Arminius geleid
word. 't Rom. leger onder Varus leed in 't Teutoburgerwoud een volkomen nederlaag (9 n. Chr.).
Sedert werden d. Cheruskers 't eerste yolk in
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Duitschland, waartegen d. aanvallen der Rom.
gericht waren. Germanicus, die d. Marsen en
Katten geslagen had, trok tegen d. Cheruskers
op,. wier veldheeren Segest en Herman elkander beoorloogden, doch na verscheidene
vruchtelooze veldtochten moest hij zich terugtrekken. d. Cheruskers, daardoor stout geworden, verbonden zich met d. Longobarden en
Semnonen, die v. 't Markomannisch verbond
waren afgevallen, waardoor een bloedige oorlog
tuss. d. Markomannen onder Marbod en d.
Cheruskers onder Herman ontstond, waarin
d. laatste d. overwinning behaalde. Na zijn
vermoording ontstonden or nieuwe inwendige
onlusten. d. Longobarden voerden een langdurigen oorlog met d. Cheruskers, die, door hun
bondgenooten verlaten, nu geheel overheerd
werden. In d. derde eeuw voegden zij zich
met al hun vorige bondgenooten bij 't Frankische verbond.
Chesapeakebay (d.) is een golf v. d.
Atlantischen oceaan a. d. 0.-kust der Vereen.
Staten v. N.-Amerika, lang 320, breed 6-60
KM. Haar mond ligt tuss. Kaap Henry en
Kaap Charles, die beide tot d. Staat Virginia
behooren. Zij is over 't geheel diep en dus
zeer geschikt voor d. scheepvaart.
Cheshire is een graafschap a. d. W.-kust
v. Engeland, ten N. begrensd door d. Mersey,
die 't v. Lancashire scheidt, en ten N.-W. door
d. Iersche zee. d. Voorn. riv. zijn d. Dee,
Mersey en Weaver. Zout en steenkolen worden hier in groote hoeveelheid gewonnen. 't
Klimaat is vochtig, d. bodem uitstekend geschikt tot veeteelt. Er zijn ongeveer 90 000
koeien; d. kaasmakerij (Chesterkaas) bloeit er
zeer. d. Fabrieksnijverheid is eveneens aanzienlijk, vooral in Chester (d. hoofdst.), Birkenhead, Congleton, Crewe, Macclesfield, Stalybridge en Stockport. 't Hoeft op 52 vk.
geogr. mijl 664 000 inw. en zendt 8 leden n. 't
Parlement.
Chesnelong (PIERRE CHARLES), geb. 14
Apr. 1820 te Orthez, werd in 1860 maire v.
Orthez, in 1865 lid v. 't Wetgev,end Lichaam,
in 1872 lid v. d. Nationale Vergadering, waar
hij d. leider werd der Legitimisten. Sedert
1876 is hij Senator voor 't leven.
Chesney (FRANCIS RAWDON), een Eng.
generaal en reiziger, geb. in 1789, bereisde v.
1828—'32 Turkije, Klein-Azi6, Griekenland en
Egypte om een directe verbinding tuss. Engeland en India to zoeken, v. 1835—'37 en in
1856 't Eufraatgebied. Hij overt. 30 Jan. 1872
to Mourne. Hij schreef: „Report on the navigation of the Euphrates" (1833); „The expedition for the survey of the rivers Euphrates
and Tigris" (1868); „Observations on the reconstruction of the Royal Regiment of Artillery"
(1849); ;,The Russo-Turkish campaigns of
1828—'29" (1854) en „Telegraphic communication with India" (1859).
Zijn neef kolonel CHARLES CORNWALLIS
CHESNEY (1826—'76) was d. schrijver v. d.
„Waterloo Lectures" (1861), waarin hij d. uitslag v. 't gevecht bij Belle-Alliance a. d. komst
v. Bliicher toeschrijft.
Chester is d. hoofdst. v. 't graafschap
Cheshire, a. d. rechteroever v. d. Dee, telt
38 000 inw. (1888) en is een der schilderachtigste
steden v. Engeland en 't middelpunt v. verscheidene spoorwegen. d. Belangrijkste artikelen
v. uitvoer zijn Chesterkaas, koper en steenkolen. Naast d. cathedraal, een groot gothisch
gebouw, zijn d. ruinen v. d. Werburghsabdij.
d. Stad is d. zetel v. een bisschop. Ten tijde der
Romeinen heette zij Deva of De vana Castra,
v. welk laatste woord Chester afgeleid is.
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Chester is ook een stad in 't graafschap
Delaware, staat Pennsylvania, a. d. Delaware
en a. d. spoorweg Philadelphia—Wilmington
gelegen, met 15 000 inw.
Chesterfield is een stad in 't Eng. graafschap Derby, a. d. Rother en d. spoorweg Londen-Sheffield gelegen, en telt 12 000 inw. In d.
Trinity-kerk ligt George Stephenson begraven. d. Omstreken zijn rijk a. steenkolen,
ijzer en andere delfstoffen.
Chesterfield (PHILIP DORMER STANHOPE,
graaf v.), een staatsman, schrijver en redonaar, werd geb. to Londen, 22 Sept. 1694, en
be of zich, na zijn studien to Cambridge to
hebben voltooid, n. 't Vasteland, waar hij
zich geruimen tijd to Parijs ophield. Na zijn
terugkomst in Engeland werd hij lid v. 't
Lager- en na d. dood v. zijn vader nam hij
zitting in 't Hoogerhuis. Als afgezant bij d.
Republiek der Vereenigde Nederlanden gelukte
't hem 't keurvorstendom B annoyer tegen een
dreigenden oorlog to beveiligen. Later was
hij onderkoning v. Ierland en secretaris v.
staat, doch zijn zwakke gezondheid noopte
hem, v. 't staatstooneel to treden, waarna
hij zich a. d. letteren wijdde. Hij overt. 24
Mrt 1773. Van zijn geschriften heeft niets
meer opgang gemaakt dan d. „Letters to his
son" (Lond., 1774), een werk, waarin men een
nauwkeurige kennis en heldere beoordeeling
v. d. zeden, d. gewoonten en d. staatkundigen
toestand der meeste volken v. Europa vindt,
doch dat, wat d. moraal betreft, hier on daar
niet v. loszinnigheid vrtj to pleiten is. Een
verzameling v. zijn werken gaf Lord Mahon
uit (London, 1853).
Chevalier (mcoLAAs), een penning- en
oudheidkundige, geb. te Sedan, vestigde zich
na d. herroeping v. 't Edict 't v. Nantes te Amsterdam, waar hij overt. is. Zijn „Recherches
curieuses d'antiquites, trouvees a Nimegue,
a Xanten etc" (1712) bevat vele merkwaardige
bijzonderheden.
Chevalier (micuEL), eon Fransch staathuishoudkundige, geb. 13 Jan. 1806 te Limoges,
was een aanhanger v. 't s. Simonismus, walks
leer hij in d. „Globe" en 't „Livre nouveau",
een soort v. toekomst-evangelic v. die leer,
verkondigde, waardoor hij zich een gevangenisstraf v. eenige maanden op d. hals haalde.
Later werd hij door d. Regeering n. N.-Amerika en Engeland gezonden, om daar 't verkeerswezen to bestudeeren. In 1840 word hij
hoogleeraar aan 't College de France, in 1841
hoofdingenieur v. 't mijnwezen en in 1845 lid
v. d. Kamer, waar hij vooral d. theorieen v.
Louis Blanc bestreed. Onder Napoleon trad hij
voor 't vrijhandelsstelsel in d. bres en bracht
hij door zijn medewerking 't Fransch-Eng. handelsverdrag v. 1860 tot stand, waarvoor hij
tot Senator benoemd word. Hij overt. 28 Nov.
1879 to Montpellier. Wij noemen v. zijn talrijke werken: „Lettres sur l'Amerique du
Nord" (1842); „Hist. et description des voies
de communication aux Etats-Unis et des travaux qui en dependent" (1840); „Des interets
materiels en France, travaux publics, routes,
canaux, chemins de far" (1843); ,,Lettres sur
l'organisation du travail" (1848); „Cours d'economie politique" (1850); „Examen du systOme
protecteur" (1851) en „La question de l'or" (1853).
Chevandier de Valdrome (JEAN PIERRE
NAPOLEON EUGENE), een Fransch staatsman,
geb. 17 Aug. 1810, was sedert 1859 lid v. d.
Kamer v. Afgevaardigden en in 1870, v. 2 Jan.
tot Aug., minister v. Openbare Werken. Hij
overt. 2 Dec. 1878 to Parijs.
Chevaux-lagers = lichte paarden, was
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d. naam v. een afdeeling lichte ruiterij,
door Hendrik IV opgericht en Chevaux-legers
de la garde du roi geheeten. In 't Duitsche
Leger heeten Chevaux-legers d. zes regimenten
lichte Beiersche ruiterij. In d. legers der andere mogendheden vindt men d. naam niet
moor.
Cheviotgebergte ('t) is een bergketen
tusschen Northumberland on Noxburgshire
op de grans v. Engeland on Schotland, ten
N.-Oosten v. d. baai v. Solway. 't Is rijk a.
steenkolen, bosschen en weiden. d. Hoogste
top is d. Cheviot Hill (850 M.). d. Liddel,
Tyne, Coquet on eenige takken v. d. Tweed
nemen hier hun oorsprong.
Chevreau (HENRI), eon Bonapartistisch
staatsman, geb. 23 Oct. 1823 to Belleville,
word onder Napoleons presidentschap prefect
v. 't depart. Ardeche, na d. staatsgreep secretaris-generaal in 't ministerie v. Binnenlandsche zaken, in 1870 prefect der Seine on voor
korten tijd Minister v. Binnenlandsche zaken,
4 Sept. 1870 keerde hij tot 't private leven
terug.
Chevreul (MICHEL EUGENE), een beroemd
Fransch scheikundige, „le doyen des Otudiants
de France", zooals hij zich gaarne noemen liet,
word 31 Aug. 1786 to Angers gob., was v.
1813—'30 hoogl. a. 't Lycee Charlemagne to
Parijs, sedert 1824 tevens directeur der ververij bij d. gobelinsfabriek en werd in 1826
tot lid der AcadOmie benoemd. In 1879 legde
hij zijn professoraat neder. Zijn honderdste
verjaardag word in 1886 met grooto geestdrift gevierd. 3 jaar later, 9 April 1889, overl.
hij to Parijs. Door zijn zorgvuldige onderzoekingen over d. vetten en zijn theorie der
kleurstolfen heeft hij d. wetenschap uitstekende diensten bewezen. Zijn talrijke verhandelmgen zijn in d. „Annales de chimie" opgenomen. Vooral verdienen vermeld to worden:
„Loons de la chimie appliquee a la teinture"
(1831) en „Distractions d'un membre de l'Institut de France" (1871). Ook schreef hij „De
la Baguette divinatoire, du Pendule explorateur et des Tables tournantes" (1854), een zeer
lezenswaardig book.
Chevreuse (MARIE DE ROHAN, hertogin v.),
geb. in 1600, word op 17-jarigen leeftijd d.
vrouw v. d. connetable v. Luynes en na diens
dood v. d. hertog v. Chevreuse. Aan d. intriges en komplotten v. haar tijd in d. staatkundige wereld v. Frankrijk nam zij ijverig
deel, eerst tegen Richelieu, die haar echter
noodzaakte n. Engeland te vluchten, later in
d. twisten der Fronde, toen zij zich met
Conde in betrekking stelde. Zij overl. in 1679.
Chezy (ANTOINE LEONARD DE), een orientalist, geb. 15 Jan. 1773 to Neuilly, legde zich
onder d. leiding v. Sacy en Langles op d.
studio der Oostersche talon toe en word conservator der Oostersche handschriften a. d.
Nationale Bibliotheek. In doze betrekking
oefende hij zich ijverig in 't Sanskrit, dat
voor hem nog goon Franschman had beproefd,
on hij maakte daarin zulke vorderingen, dat hij
een leerstoel voor die taal a. 't College de
France kreeg; d. uitg. v. d. „Sakontala" v.
Kalidasa (1830) is een v. d. vruchten zijner
studien. Hij overl 31 Aug. 1832.
Chezy (WILHELMINE CHRISTIANE DE, geb.
VON KLENCKE), d. echtgenoote v. d. vorige,
werd 26 Jan. 1783 to Berlijn gob., keerde na
haar scheiding v. Chezy (1810) n. Duitschland
terug, wijdde zich in 1813 a. d. verpleging v.
gewonden on leefde later in versch. steden
voor letterkundigen arbeid, 't laatst to Geneve,
waar zij 28 Jan. 18.56 stierf. Zij heeft zich
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minder naam gemaakt door haar talrijke ge
dichten en romans dan door haar operatekst
voor Weber's „Euryanthe". Haar gedenkschriften verschenen onder d. titel „Unvergessenes" (Leipz. 1858).
Chiabrera, (GABRIELLO), een Ital. dichter,
geb. 8 Juni 1552 te Savona en daar overl. 14
Oct. 1637, nam bij zijn poozie vooral Pindaros
en Anacreon tot model; in d. lyrische poezie
verwierf hij zich d. naam v. „Ital. Pindaros".
Zijn „Rime" (1731) en „Poesie liriche" (1781)
vindt men in zijn ,Opere" (1747). Ben bloemlezing „Poesie liriche, sermon en poemetti"
gaf Francesio uit (1873).
Chialli (viNcENzo), eon Ital. schilder, geb.
27 Juli 1787 to Citta di Castello, leefde v.
1804—'22 to Rome en stierf als directeur der
Academie to Cortona, 4 Sept. 1840. Zijn voorn.
doeken, eon „Kerkhof" en eon „Mis", zijn in
't palazzo Pitti.
Chiana (d.), in d. Oudheid Clanis, een
Ital. rivier, ontstaat tuss. d. Tiber on d. Arno,
a. welke rivieren zij haar water zendt. d. Val
di Chiana was vroeger door d. overstroomingen dozer riv. een broeinest v. kwaadaardige
koortsen. Door verdieping v. 't rivierbed on
door een noordelijke tak n. d. Arno of to
leiden is doze streak in een der vruchtbaarste v. Itali6 herschapen.
Chiapas (Las), d. zuidelijkste staat v. d.
Mexicaansche republiek, grenst ten N. a.
Yucatan en Tobasco, t. W. a. Veracruz en
Oaxaca, t. Z. a. Guatemala on d. Grooten
Oceaan on t. 0. a. Guatemala en telt op 754
vk. geogr. mijl 242 000 inw. 't Land is rijk a.
rivieren on voor 't grootste gedeelte bedekt
met maagdelijke wouden. d. Akkerbouw
wordt zeer verwaarloosd, ofschoon d. bodem
uitstekend geschikt is voor d. tabakscultuur.
Fabrieksnij verheid on handel zijn wegens gebrek a. goede verkeerswegen v. goon belang.
Dat Chiapas vroeger door een talrijke on
ontwikkelde bevolking bewoond geweest is,
daarvoor pleiten d. vele bouwvallen v. grootsche steden. d. Hoofdst. v. Chiapas is Ciudad
de las Cams met 10 500 inw.
Chiari (PIETRO) was een Ital. dichter en
romanschrijver, to Brescia geb. in 1703 en
aldaar overl. in 1788. Hij trad, na zijn studien
to hebben voltooid, in d. orde der Jezdieten.
d, Hertog v. Modena schonk hem d. titel v.
hofdichter. Zijn „Commedie" verschenen 1756
t. '62, , Nuova raccolta di commedie" in 1762 on
zijn „Tragedie" in 1792. Hij overl. 1788 to
Brescia.
Chiarini (L. A.), een geleerd kanunnik,
was hoogl. in d. godgeleerdheid, d. Oostersche
talon on Hebreeuwsche oudheden to Warschau. Hij, schreef „Theorie du Judadsme,
applique() a la reforme des Israelites de tous
les pays de l'Europe" (3 din, Par., 1830), be.
nevens een door Chlebowsky in 't Poolsch
vertaalde Hebreeuwsche spraakkunst on woordenboek. Van zijn vertaling v. d. Talmud is
slechts 't eerste deel in 't licht gegeven on d.
verdere uitgave door zijn dood (1832) afgebroken.
Chiarini (GIUSEPPE), een Ital. dichter on
schrijver, geb. 5 Aug. 1833 to Arezzo, word in
1860 secretaris bij 't ministerie v. Onderwijs
on in 1867 werd hij belast met 't toezicht op
d. inrichtingen v. hooger onderwijs to Livorno.
In Turijn redigeerde hij d. „Rivista italiana"
on d. „Effemeridi della istruzione", in Florence
't „Atone° italiano". Hij gaf een nieuwe uitg.
v. Leopardi's „Poesie ed opera morali" on d.
„Legenda e vita di San Guglielmo d'Oringa"
in 't licht. Van zijn eigen letterkundige voort-
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brengselen noemen wij : nPoesie" (1874); „In
memoriam" (1875); „I critics italiani e la metrica delle Odi barbare" (1879) en „Lacrymae"
(1880).
Chiasma (Grieksch) bet. kruising, inzonderheid d. kruising der gezichtszenuwen (chiasma nervorum opticorum).
Chiastoliet is een varieteit v. 't andalusiet en vormt rhombische, zuilvormige kristallen. 't Wordt in leisteen gevonden. Langs
't midden en d. vier kanten loopen strooken
v. deze laatste steensoort, terwijl dunne blaadjes hiervan d. verbinding tuss. d. as en d.
kantlijnen vormen. d. Doorsnede dezer kristallen heeft dientengevolge d. vorm v. een
Grieksche X (Chi); -vandaar d. naam. 't Chiastoliet is geelachtig, bruin of rood en wordt
in Bretagne, in d. Pyrenean en • ook in 't
Fichtelgeb. gevonden. 't Soortelijk gew. is
2.9-3.
Chiavenna is een stad in d. Ital. prov.
Sondrio a. d. Maira in een door hooge bergen
omringd dal en heeft 4000 inw. d. Stad is belangrijk als uitgangspunt der wegen door d.
Splilgenpas n. 't dal v. d. Boven-Rijn (Graubunderland) en door d. Malojapas in 't Engadindal.
Chiaves (DESIDERATO), een Ital. dichter en
staatsman, geb. 2 Oct. 1825 te Turijn, studeerde in d. rechten, was reeds in 1848 provinciaai regeeringscommissaris, werd in 1856
in d. Kamer gekozen en was v. Dec. 1865 tot
Juni 1866 minister v. Binnenlandsche zaken.
Als rechtsgeleerd schrijver heeft hij zich
bekend gemaakt door zijn „Istituzioni preparatorie all' ufficio del giurato" (1869), als
dichter door een reeks geestige kleine
spelen, die verschenen onder d. titel „Ricreazioni d'un filodrammatico" (1876). Bovendien
schreef hij : „II giudice mal giudicato" (1879);
„Il re" (1881) en andere werken.
Chicago, d. belangrijkste handelsstad in
't binneniand der Vereen. St. v. N.-Amerika,
d. eerste koren- en d. eerste veemarkt der
wereld, door d. Amerikanen „Koningin der
Meren" genoemd, ligt in 't graafschap Cook
v. d. staat Illinois, a. d. uitmonding v. d.
Chicago-riv. in 't Michiganmeer op 41° 50
N.-B. In snelle toeneming v. bevolking wordt
Chicago door geen enkele stad geevenaard:
in 1837 telde zij 4170, in 1891 ruim 1 millioen
inw., die voor een groot gedeelte v. Duitschen oorsprong zijn. Er worden 15 dagbladen
en ongeveer 200 weekbladen en tijdschriften
uitgegeven. d. Openbare bibliotheek bevat
139 000 deelen. Ten behoeve v. 't inwendig
verkeer loopen onder d. Chicago-riv. twee
tunnels. Wat d. middelen v. verkeer met d.
buitenwereld betreft, is d. stad eenig in haar
soort. 40 versch. spoorwegen komen bier
bijeen, waarvan 't grootste gedeelte 't rijke
korenland Illinois als met een spinneweb
overdekt. Door haar ligging a. 't Michiganmeer staat Chicago niet alleen met alle deelen
der vijf Canadasche meren, maar ook door
talrijke kanalen en d. St. Laurens met d. zee
in onmiddellijke verbinding, zoodat zeeschepen
v. niet te grooten diepgang tot voor d. stad
kunnen varen. Ook is zij door kanalen met
d. Mississippi (New-Orleans), d. Ohio (Cincinnati) en met New-York verbonden. d. Invoer
v. graan bedraagt jaarlijks 35 millioen, d. uitvoer 32 millioen In.; in 1887 bedroeg d. invoer v. varkens, runderen en schapen respectievelijk 5 470 000, 2 380 000 en 1 360 000 stuks,
d. uitvoer 1 810 000, 791 000 en 445 000 stuks.
Deze cijfers verklaren 't bestaan dier reusachtige varkensslagerijen. Ook d. in- en uit-
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voer v. hout geschiedt op zeer groote schaal.
Naast d. handel heeft zich in Chicago een
belangrijke nijverheid ontwikkeld.
d. Stad werd in 1871 door een brand, die v.
8-10 Oct. duurde, voor een groot gedeelte
verwoest; er verbrandden 17 450 huizen, maar
reeds in 1873 was zij schitterender dan te
voren opgebouwd.
Chicanes noemt men uitvluchten, opgeworpen moeilijkheden, haarkloverijen, ten
doel hebbende daardoor te beletten, dat iemand
zijn recht doet gelden, of iemands ondernemingen te verijdelen. Wie zich v. zulke
lage middelen bedient, is een chicaneur.
Chicarood wordt verkregen uit d. bladeren v. Bignonia chica Humb. in Z.-Amerika.
Met 't sap, dat vermiljoenrood is, verven d.
inboorlingen zich d. huid. 't Chicarood lost
moeilijk op in alcohol en laat zich met olie
mengen. 't Schijnt tot 't verven v. manufacturen niet geschikt te zijn.
Chichester, d. hoofdst. v. 't Eng. graafs.
Sussex, ligt op een hoogte a. d. rivier Lavant,
niet ver v. d. kust v. 't Kanaal. 't Heeft een
ringmuur, die waarschijnlijk door d. Romeinen
gebouwd is, vier hoofdstraten, die zich in 't
midden der stad vereenigen, een fraaie, v.
1108 t. '14 in Gothisch-Saksischen Stijl gebouwde hoofdkerk, zes andere kerken en 10 000
inw., die met Portsmouth eenigen handel
drtjven, voorn. in graan en zout. In d. nabijheid is 't Goodwoodpark met een kasteel v.
d. hertog v. Richmond. d. Stad is zeer oud
en bevat veal merkwaardige Romeinsche oudheden. Ten tijde v. Willem d. Veroveraar
werd d. bisschops-zetel v. Chelsea n. deze stad
verplaatst.
Chiemmeer ('t) ligt in Beieren, t. W. v.
Traunstein, a. d. voet der Alpen, van welke
d. Achen, Prien en Roth in 't meer vloeien,
dat 't water door d. Alz in d. Inn ontlast.
Dit meer is 't grootste v. Beieren en beslaat
3 1/2 vk. geogr. mijl. Voorheen was 't veel
grooter. d. Noordelijke oever is vlak en eentonig, doch, vandaar naar 't zuiden gezien,
geven d. hooge bergen een indrukwekkend
natuurtafereel, welks schoonheid verhoogd
wordt door d. drie eilanden in 't meer: Krautinsel; Fraueninsel, met een Benedictijnerklooster, en Herreninsel met zwaar geboomte
en een gewezen abdij.
Chieri is een stad nabij Turijn, door een
spoorw. er mede verbonden en a. d. Tepice.
Er zijn prachtige kerken en kloosters en
10 000 inw., die linnen en katoen vervaardigen.
Chieti is d. hoofst. eener gelijknamige Ital.
provincie en ligt in 't Z.-0. v. 't voormalige
koninkrijk Napels dicht bij d. rivier Pescara,
op een heuvel, vanwaar men een schoon uitzicht heeft op d. Adriatische zee. Er zijn
12 000 inw., waarbij nog 10 000 komen, die tot
d. gemeente behooren. Er wordt laken, zijde
en olijfolie bereid en in d. omtrek wijn en
graan gewonnen. In d. oudheid heette deze
stad Theate en hiernaar heat d. orde der Theatijnen, in 1524 gesticht door s. Gaetano, die in
daze stad geb. was.
Chigi is d. naam v. een aanzienlijk Romeinsch geslacht, waarvan eenige leden hooge
waardigheden hebben bekleed. AGOSTINO c.
was een rijk kunstbeschermer uit 't begin
der 16e eeuw. FABIO C. beklom d. Pauselijken
stoel onder d. naam Alexander VII en
FLAVIO c., geb. in 1810, werd aartsbisschop v.
Mira, nuntius te Miinchen, daarna te Parijs
en overl. 15 Jan. 1885 te Rome.
Chihuahua is een departement met een

gelijknamige hoofdst. v. d. republiek Mexico,
gelegen a. d. tuss. d. N.-Amer.
staat Texas en d. departementen Cohahuila,
Durango en Cinaloa. Er wonen op 2250 vk.
geogr. mijl 360 000 menschen, waarvan d. helft
lndianen zijn. d. Oostzijde is een plateau,
1500 M. boven d. zeespiegel; a. d. westzijde
verheft zich d. Sierra Madre tot 2500 M; daartusschen vloeien eenige rivieren, zooals d.
Rio-Fuente, d. Mayo en d. Jaqui, die uitmonden in d. golf v. Californi6. Op 't hoogland is
groot versehil tuss. zomerhitte en winterkoude en is veefokkerij 't hoofdbedrijf; in d.
dalen is 't klimaat zacht en gezond en groeit
veel graan, in 't Z. katoen en druiven, waaruit d. vermaarde Pasowijn bereid wordt. d.
Mijnen hebben steeds groote hoeveelheden
zilver opgeleverd. d. Zwervende Indianen, die
voor 't rneerandeel tot d. Apachen behooren,
zijn een ware plaag voor d. kolonisten en
veefokkers; want zij bestaan v. diefstal en
roof. d. Hoofdst. Chihuahua, die in d. vorige
eeuw 75 000 inw. had, heeft er thans slechts
12 000. Er zijn nog prachtige gebouwen, kerken en kloosters, een waterleiding en een
alameda (wandelpark).
Chijs (PIETER OTTO v. der), geb. 22 Aug.
1802 te Delft, studeerde te Leiden in d. letteren en legde zich v. der jeugd af toe op 't
verzamelen en d. kennis v. munten en penningen. In 1829 gaf hij een verhandeling in 't
licht Over It nut der beoefening v. munten penningkunde". In 1833 aanvaardde hij d.
redactie v. 't „Tijdschrift voor algemeene
munt- en penningkunde" en in 1835 werd hij
directeur v. 't penningkabinet der Leidsche
hoogeschool met d. titel v. buitengew. hoogl.
Zijn antwoord op d. prijsvraag v. Teylers
genootschap in 1841 betreffende een beredeneerde afbeelding v. d. munten der Nederl.
hertogen, graven, heeren en steden vOOr d.
Pacificatie v. Gent werd met goud bekroond.
Hij breidde 't penningkabinet te Leiden aanmerkelijk uit, hield voorlezingen over numismatiek, schreef hierover en over kunst en
letteren bijdragen in versch. tijdschriften en
overl. te Leiden, 4 Nov. 1867.
Chijs (JACOBUS ANNE V. der), geb. 1 Juni
1831 te Leiden, zoon v. d. voorg., studeerde
daar in d. rechten en in d. letteren, legde te
Delft 't examen af voor 0.-Ind. ambtenaar en
vertrok in 1857 n. 0.-Indict, waar hij snel
opklom tot referendaris ter algem. secretarie
en tot inspecteur v. 't inlandsch onderwijs.
Hij schreef: „Geschiedenis der stichting v. d.
Vereenigde 0.-Ind. Compagnie" (2e dr. 1867);
,d. Latijnsche scholen en 't seminarium te
Batavia" (1860); „Neerlands streven tot openstelling v. Japan voor d. wereldhandel" en
„Bijdragen tot d. geschied. v. 't inlandsch onderwijs in Nederl. Indict".
Child (JosIAH), geb. in 1630 te Londen, was
d. tweede zoon v. een onbemiddeld koopman,
begon een handel in scheepsvictualien to

Portsmouth en bracht 't tot gouverneur-directeur der 0.-Ind. Compagnie en een fortuin v.
200 000 p. st. Hij wist alle gewichtige plaatsen bij d. 0.-Ind. Comp. met zijn bloedverwanten en afhangelingen te bezetten en regeerde
daardoor oppermachtig in 't gebied der Compagnie. In plechtige audientie aanvaardde
koning Karel II uit zijn hand een gift v.
10 000 p. st. en kort daarna ontving 's Konings
broeder Jacobus insgelijks 10 000 p. st. Hij
kende d. macht v. 't geld a. een bedorven
hof en bewerkte door 't met beleid besteden
v. 100 000 p. st., dat 't octrooi der 0.-Ind.
Comp. vernieuwd werd. Ook als schrijver had

hij grooten invloed, inzonderheid door zijn
werk „Brief observations concerning Trade
and the Interest of Money", waarvan in 1690
een vermeerderde en omgewerkte 3e druk
verscheen onder d. titel „A new discourse of
Trade and a small Treatise against Usury".
Hij werd tot baronet verheven en overl. 22
Juni 1699.
Child (LYDIA MARIA), geb. FRANCIS, zag op

11 Febr. 1802 't eerste levenslicht te Medfort
in Massachusetts en trad reeds op 20-jarigen
leeftijd op als schrijfster met zooveel bijval,
dat zij eerlang als d. meest gelezen auteur in

d. Vereen. Staten kon gelden. 't Aantal harer
werken is buitengewoon groot en sommige
harer boeken zijn seer dikwijls herdrukt. Haar
hoofdwerk heet „The progress of religions
ideas through successive ages" (3 din, 2e dr.
1870). Eenige harer meest gelezen werken zijn:

„The frugal housewife", een kookboek, waar-

van in 1855 d. 36e druk verscheen; ,The mothers book", dat meer dan 30 dr. beleefde;
„The girls own book" (16e dr. 1869); „Biography
of good womans" en „Stories for holyday
evenings". Sedert 1833 bestreed zij met gevaar
haar populariteit te verliezen d. slavernij in
hare geschriften: „Appeal for that class of
Americans, called Africans"; „Oasis"; „Antislavery catechism" en vooral door haar brieven in d. „National anti-slavery standard",
die onder d. titel v. „Letters from New-York"
algemeen verspreid werden en d. volksgeest
ten gunste v. d. afschaffing der slavernij
stemde. Onder haar latere werken behooren:
„Looking towards sunset" (1864) ;• The Freedmans book" (1866); „Rosa and Flora" (2e dr.
1868) en „Rainbows for children" (1867). Zij
overl. 20 Oct. 1880 te Wayland in Massachusetts.
Childebert is d. naam v. drie Frankische

koningen uit 't Merovingische huis. CHILDEBERT I erfde in 511 v. zijn vader Clovis I 't

gedeelte v. Frankrijk, waarin Parijs ligt, en
streed doorgaans in verbond met zijn broeder
Clotarius tegen zijn beide andere broeders,
tegen d. West-Gothen en tegen de Bourgondiers. Hij stierf in 558 en Clotarius maakte
zich meester v. zijn rijk. — CHILDEBERT II
was d. zoon v. Sigibert, kon. v. Austrasie, en.
Brunehilde. Toen zijn vader door zijn oom Chilperic vermoord was, in 575, werd hij door hertog
Gondebald gered en op d. Austrasischen troon
geplaatst. Hij streed, met Gontram, kon. v.
Bourgondi8, verbonden, tegen Chilperic, maar
keerde zich trouweloos tegen zijn bondgenoot
en woedde niet minder hevig tegen zijn familieleden dan d. meeste Merovingers. Hij overl.
in 596. — CHILDEBERT III was een „roi fainéant",
die d. regeering overliet a. d. maire-du-palais
GRIMOALD, een zoon v. Pepijn v. Herstal. Hij
overl. in 711.
Childeric is d. naam v. drie Frankische
koningen uit 't Merovingische huis. CHILDERIC I was een zoon v. Merwig en werd kon.
der Salische Franken, maar door dezen verdreven, waarna hij bij d. kon. v. Thuringen
gastvrijheid vond. Hij vergold dit door diens
echtgenoot te schaken en kwam in Frankrijk
terug, waar hij regeerde tot zijn dood in 481. CHILDERIC II was een zoon v. Clovis II en
werd in 660 kon. v. Austrasie, waarvan Metz
d. hoofdstad was. Hij streed tegen zijn jongeren
broeder Theodoric, die tot kon. v. Neustrie
was verheven, kreeg dezen in handen en stak
hem in een klooster, waarna hij zich tot
beheerscher aller Franken opwierp. Zijn woeste
heerschzucht maakte, dat er een samenzwering tegen hem gesmeed werd, zoodat hij in

673 met zijn vrouw en een zoon op d. jacht

vermoord werd. — CHILDERIC III was d. laatste
der Merovingische koningen. Zijn groot-hofmeester Pepijn d. Korte nam in 752 zelf d.
koningstitel aan en plaatste CHILDERIC III in
een klooster, waar daze in 754 overl.
Childers (HUGH CULLING EARDLY), geb. 25
Juni 1827 te London, studeerde te Canabridge

en vertoefde v. 1850—'57 in d. kolonie Victoria
op Nieuw-Holland, waar hij lid v. 't bestuur
was. Vervolgens kwam hij als agent-generaal
der kolonie n. Engeland en werd hij daar lid
v. 't Parlement. In 1864 nam Palmerston hem
op in 't ministerie als lord der Adrniraliteit
en later als secretaris v. Financien. In d. drie
ministerien GLADSTONE (tuss. 1868 en '86) had
hij bijna voortdurend een portefeuille, meest
v. Marine of v. Financien, hij beijverde zich
in deze betrekkingen vrijzinnige hervormingen a. d. meest mogelijke spaarzaamheid te
verbinden; bij d. Marine kostten hem deze
beginselen in 1871 zelfs zijn ambt, doch in 't
2e ministerie-oLADsToNE gelukte 't hem d.
Britsche staatsschuld met een aanmerkelijk
bedrag te verminderen.
Childers (ROBERT CESAR), geb. te Nizza in
1838, studeerde te Oxford en vertrok in 1860
als ambtenaar n. Oost-Indie. Hij vertoefde
lang op Ceylon en verwierf daar een grondige
kennis v. 't d. taal der priesters v.
Boeddha, die naar zijn oordeel rechtstreeks
afstamt v. 't Sanskriet. Na zijn terugkeer in
Engeland gaf hij versch. werken in d. Palitaal met vert. en aant. uit en in 1875 zijn
„Dictionary of the Pali language", een werk,
waarin een ongeloofelijke schat v. taalkennis
is bijeengebracht. Groote onderscheiding viel
hem hiervoor ten deel. d. Fransche academie
schonk hem d. Volney-prijs en d. Londensche
universiteit benoemde hem tot hoogl. in d.
Pali-taal en in d. Boeddhistische letterk.,maar
hij overl. reeds 26 Juli 1876, een spraakkunst
v. 't Pali in handschrift nalatende.
Chileus v. Tegea bewoog d. Spartanen, a.
d. Atheners in d. Perzischen oorlog hulptroepen te zenden, die onder aanvoering v. Pausanias veel toebrachten tot d. nederlaag der
Perzen bij Plataea.
Chili of Chile is een uitgestrekt kustland, een v. d. schoonste en rijkste der aarde;
't strekt zich langs d. westzijde v. Z.-Amerika
en d. Stille Zuidzee uit v. 24° t. 44° Z.-B. 't
Grenst t. N. a. d. woestijn v. Atacama, t. O.
a. d. Cordilleras de los Andes, t. Z. en W. a.
d. Oceaan. d. Lengte is ruim 200, d. breedte
v. 20 t. 40 geogr. mijl; d. oppervl. (volg. een
meting in 1885) 13 500 vk. geogr. mijl. 't Land
loopt in 't algemeen in een glooiing opwaarts
v. d. kust tot a. d. reusachtige Andes en is
door versch. gebergten en talrijke, v. deze
afstroomende, snelvlietende kust-rivieren doorsneden. Ruim twintig bergen zijn vulkanen.
d. Gemiddelde hoogte is 3500 M., maar er zijn
toppen v. 6000 M. en d. _Aconcagua bereikt
7000 M. 't Klimaat is zeer versch., zacht langs
d. kusten, koud op 't gebergte, doch over 't
geheel zeer gezond. d. Grond bevat sGhatten
v. edele en andere metalen, alsmede kostbare
gesteenten, steenkool, gips, zouten en zwavel.
d. Voortbrengselen uit 't plantenrijk zijn:
allerlei graan, ooft, een groote verscheidenheld v. voortreffelijk timmerhout en prachtige
bloemen; d. dierenwereld is er rijk in schoone
vogels en insecten met schitterende kleuren.
Verscheurende en vergiftige dieren worden
er weinig gevonden.
d. Peruaansche Inca's beproefden herhaaldelijk dit schoone land te veroveren; 't ge-

lukte hun echter niet, er d. zuidelijke helft
v. te vermeesteren. Na d. ontdekking v.
Amerika werd 't in 1535 en volgende jaren
door d. Spanjaarden onder DIEGO ALMAGRO
grootendeels veroverd en 't bleef een Spaansche bezitting, tot 1 bij d. algemeenen opstand v. Z.-Amerika een onafhankelijke republiek werd, door Spanje erkend bij tractaat
v. 25 Apr. 1844. Sedert wordt er d. wetgevende macht uitgeoefend door een congres,
bestaande uit een senaat en een kamer v.

afgevaardigden, d. uitvoerende door een president met een ministerie en een staatsraad,

d. rechterlijke door gerechtshoven. d. Bevolking, die tot 21/2 millioen bew. klimt, bestaat
uit d. oorspronkelijke bew. en uit Spanjaarden en Creolen. d. Eersten verminderen meer
en meer; zij zijn ten deele in d. Europeesche
volkplantingen versmolten en hebben zich
ten deele in afgelegen oorden teruggetrokken,
waar zij zoo goed als onafhankelijk leven.

d. Heerschende godsdienst is d. R. Kath.,
hoewel vrijheid v. godsdienst bestaat. Landbouw, nijverheid en handel nemen snel toe
in ontwikkeling. Ook voor onderwijs, kunst en
wetenschap wordt zorg gedragen: te Santiago
bestaat sedert 1842 een bloeiende hoogeschool,
te Valparaiso een wetenschappelijk instituut
en een handelsschool. Chili was vroeger verdeeld in 8 provinci6n, doch gedurende d. republiek is dit getal door splitsing en vergrooting met nieuwe tot 23 territori6n en provincien geklommen. Eenige biervan zijn: Santiago, Valparaiso, Aconcagua, Coquimbo, Atacama, Colchagua, Concepcion, Valdivia, Arauco
en Chiloo. d. Voorn. steden zijn: Santiago, d.
hoofdstad, een der grootste steden v. Z.-Amerika, a. d. voet der Cordilleras, op d. linkeroever v. d. Topocalma, in 1541 door Pedro de
Valdivia gesticht en zeer geregeld aangelegd,
met 115 000 inw.; Valparaiso, een belangrijke
handelsstad met 70 000 inw.; Villa Vicja-deAconcagua, ook San Felipe genoemd, een welvarende stad met 8 000 inw., die grootendeels
bestaan v. d. rijke goud- en kopermijnen in
d. nabijheid; Caldera met 2000 inw.; Concepcion rnet 13 000 inw., herhaaldelijk door aardbevingen verwoest, a. een voortreffelijke baai;
Valdivia, met een scheepstimmerwerf en 7000
inw. Tot Chili behoort nog 't eiland Chilo6 en
een archipel v. ten deele onbewoonde eilanden.
d. Opkomst v. Chili dagteekent v. 1883, toen
't na gelukkig gevoerde oorlogen tegen Bolivia en Peru in 't bezit bleef der rijke saipetergroeven en guano-beddingen in 't N. des lands
in d. woestijn Atacama en in d. nieuw aan-

geworven prov. Antofagasta en Tarapaca.
Sedert is d. handelsbeweging sterk toegenomen en bedraagt d. gemiddelde jaarlijksche
invoer 621/2 mill., d. uitvoer 64 mill. gulden.
't Spoorwegnet heeft een lengte v. 2558 KM.
't Koper wordt meest gevonden in Coquimbo

en Atacama, 't zilver tuss. 2-1° en 36° ZB.
(alleen in d. prov. Copiapo zijn 235 zilvermijnen), 't salpeter en d. guano tuss. 23° en 24°
ZB. en op d. eilanden. Iquique in Tarapaca
werd hierdoor een snel opkomende uitvoerhaven. In 1886 werd BALMACEDA tot president
der republiek Chili gekozen, voor drie jaar,
welk mandaat in 1889 met drie werd verlengd,
maar zijn dictatoriale maatregelen verwekten
een hevige oppositie in 't Congres, dat eindelijk in 1890 gehoorzaamheid weigerde en, bijgestaan door d. vloot, d. burgeroorlog begon,
die 't schoone land verwoest en d.beste krach
ten v. d. pas ontloken staat ondermijnt.
Chiliasrne en Chiliasten, Zie Duizend-

jarig rijk.
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is natronsalpeter (Na N 03).

Deze is tot bereiding v. salpeterzuur bijzonder geschikt, doch niet tot die v. buskruit,
omdat natronsalpeter hygroscopisch (water
uit d. dampkring opnemend) is. Voor dit laatste
wordt kalisalpeter gebruikt. d. Chilisalpeter
is bijna doorzichtig, kristalliseert tot stompe
rhomboeders, heeft een s. gew. v. ruim 2,1 on
smaakt zout. 't Wordt in zuiveren staat in
een laag v. 1 M. dik gevonden onder een zandlaag in d. Chileensche prov. Tarapaca en in
d. haven Iquique verscheept.
Chinca, hoot een moor in 't Britsch-Ind.
presidentschap Madras. 't Is 35 geogr. mijl
lang, 10 bi 12 geogr. mijl breed en slechts
door een zandige kust v. 7'12 KM. breedte v.
d. Indischen oceaan gescheiden.
China,n is d. hoofdst. der Chileensche
prov. Nuble. Zij heeft 13 000 inw. on ligt a. d.
spoorweg t. Z.-W. v. Santiago in een vruchtbare vlakte, maar is meermalen door aardbeving verwoest.
Chinon is een kasteel in 't Zwits. kanton
Waadland, a. 't oostelijk uiteinde v. 't moor v.
Geneve, op een rots in 't moor, die door een
ophaalbrug met d. oever verbonden is. 't Behoorde a. 't Huts v. Savoye, maar werd in
1536 door d. Berners veroverd, die er d. prior
FRANC. BONNIVARD verlosten, welke er 6 jaar
gevangen gehouden was, omdat hij d. onafhankelijkheid v. Geneve tegen Philibert v.
Savoye verdedigd had. 't Gedicht v. BYRON
„The prisoner of Chillon" doelt op dezen
held.
Chilo, een der zoogen. zeven wijzen v.
Griekenland, bekleedde d. waardigheid v. Ephoros in Lacedemonie. d. Spreuk ,Ken u zelven",
die boven d. ingang v. d. Delphischen tempel
to lezen was, wordt a. hem toegeschreven.
Een verzameling zijner zedenspreuken is door
Orelli in zijn „Opuscula Graecorum sententiosa" (Leipz. 1819) opgenomen.
Chnoe of Chile-hue, d. i. „Einde v. Chili",
is een groot eiland, met 25 kleinere bewoonde
en 300 onbewoonde eilanden een provincie
der republiek Chili vormende, 426 vk. geogr.
mijl groot, met 77 000 inw. en eon hoofdst.
Ancud met 6000 inw. d. Scheepvaart tuss. d.
oil. is zeer gevaarlijk. Voor zoover d. grond
vruchtbaar is, groeien er ondoordringbare bosschen. 't Klimaat is er vochtig en 's winters
onaangenaam. 't Cederhout is een belangrijk
artikel v. uitvoer. Verder groeien er d. gewassen v. 't koudere deel der gematigde luchtstreek. d. Bewoners zijn tot 't Christendom
bekeerde Araucanen, waarbij in d. laatsten
tijd veel Duitsche kolonisten gekomen zijn.
Chilperic is d. naam v. twee Frankische
koningen uit 't Merovingische huis. CHILPERIC I
was een zoon v. Clotarius I en verkreeg na
d. dood zijns vaders in 561 na eon worsteling
met zijn drie half brooders 't deel v. 't Frankenrijk, dat Soissons tot hoofdstad had. Hij huwde
met Fredegonde en wedijverde met doze
ontaarde vrouw in 't wooden onder zijn fa.milieleden. Na er door sluipmoord en geweld
velen to hebben omgebracht, werd hij zelf
vermoord, toen hij to Parijs bij 't huwelijk
v. zijn dochter was verschenen. — CHILPERIC II
was een zoon v. Childerie I, werd na diens
dood eerst in een klooster gesloten, maar na
d. dood v. Dagobert III in 715 tot Koning
der Franken uitgeroepen. Hij trok toen op
tegen Karel Martel, die maire-du-palais in
Austrasie was, en deed een plundertocht langs
d. Rijn tot Keulen. Karel Martel versloeg
hem bij Umblava en bij Vinciacum, kreeg
hem in handen en regeerde sedert over alle
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Franken, hoewel Chilperic tot zijn dood in
naam Koning bleef.

Chimaera heette een fabelachtig Bier
volgens Hesiodos gob. uit Typhaon en Echidna
(Zie Bellerophon). 't Fransche woord chimere =
hersenschim is v. dezen naam afkomstig.
heet ook een geslacht v. visschen,
—Chimaera
waarvan men twee soorten kent, die beide in
d. Poolstreken voorkomen en veel overeenkomst met d. haaien hebben.
Chimay is een stad in d. Belgische prov.
Henegouwen, a. d. Blanche en a. d. spoorweg.
Er zijn 3100 inw., veel fabrieken, in d. omtrek
groeven v. fraai marmer en in 't midden der
stad 't kasteel v. d. prinsen v. CIIIMAY. Dit
prinsdom werd door keizer Maximiliaan ten
behoove v. d. hoer Ch. de Croy, leermeester
v. Karel V, gesticht; 't verviel in 1686 a. d.
graaf v. BOSSU en, toen diens geslacht in 1804
uitstierf, a. d. Frans. fam. RIQUET DE CARAMON.
d. Merkwaardigste persoon v. dit Huis was
THERESE, in derden echt gehuwd met Franc.
Jos. Philippe de Riquet, de Caramon, prince
de Chimay. ThOrese's tweede echtgenoot was
TALLIEN, met wien zij to Bordeaux veel deed
om d. slachtoffers v. 't Schrikbewind to redden. Beiden werden daarom gevankelijk n.
Parijs gevoerd en Robespierre zou hun hoofd
hebben doen vallen, als hij zelf niet op 9
Thermidor was neergeveld. Na hare bevrijding gehuwd met TALLIEN, had zij veel omgang met Josephine de Beauharnais, Bonaparte,
Barras en Hoche en daardoor invloed op d.
gang d. gebeurtenissen. Haar zoon JOSEPH en
kleinzonen JOSEPH en EUGENE bekleedden hooge
regeeringsbetrekkingen in Belgi6.
Chimborazo heet een hooge top v. d.
Z.-Amerik. Cordilleras in d. staat Ecuador.
Deze berg heeft een hoogte v. 6530 M. en is
door La Condamine in 1745 tot op een hoogte
v. 5100 M., door Humboldt in 1802 tot op 5759 M.
en door Hall in 1834 tot op 6000 M. bestegen. —
d. Prov. Chimborazo ligt in Ecuador, is 215 vk.
geogr. mijl groot, heeft 128 000 inw. en Cajabamba (met 16 000 inw.) tot hoofdstad.
Chimpanzee (Simia troglodytes Blumenb.)
heet een der grootste soorten v. apen. Deze
is merkwaardig, doordien zijn anatomie beter
bekend is dan zijn leefwijze. Hij leeft in 't W.
v. tropisch Afrika, 't meest in 't binnenland v.
Guinea on Angola. d. Reizigers, die hem ook
onder d. namen Baris, Quimpere en Quojasmoras beschrijven, verhalen, dat deze dieren
in groote troepen bijeen leven on gevaarlijk
zijn wegens hun wildheid en kracht; volgens
hen deinzen zij niet terug voor een gevecht
tegen d. leeuw en d. olifant. d. Chimpanzee
heeft zwartbruine Karen on bijzonder groote
dunne oorschelpen; d. armen, die anders
bij d. langarmige apen, waartoe d. Chimpanzee
behoort, zeer groot zijn, reiken slechts tot d.
knieen. Men heeft eenige jonge levende voorwerpen n. Europa gebracht, o. a. is er een to
Londen en een to Berlijn, maar nog geen volwassene; ook zijn d. huiden in musea nog zeldzaam. Men vindt afbeeldingen v. deze aapsoort
bij GuOrin „Iconogr. des Mammiferes" en bij
Cuvier „Regne animal, Ed. illustree". d. Hoogl.
W. Vrolik heeft een ontleedkundig werk over
d. Chimpanzee geschreven: „Recherches d'anatomie comparOe sur le Chimpanse" (Amst. 1841).
China, door d. inboorlingen Tsjin en door
d. Mandsjoe-Tartaren Katcci genoemd, draagt
in officieele stukken d. naam Tai-Tsing-Koen,
d. i. „'t Rijk v. 't Huis Tsing", ook „Bloem v.
't Midden" of „Rijk v. 't Midden". 't Omvat
geheel Oost-Azie v. Kwantong op 19 112 ° NB.
tot d. Siberische grens op ruim 50° NB. en

v. d. Beloer-tagh (78'45; 0. L. v. Greenw.) tot
a. d. Amoer op 131° 0. L. v. Greenwich.
't Grenst t. N. a. Siberia, waarvan 't gescheiden is door d. riv. Amoer en 't geb.
t. W. a. Toeran, waarvan 't gescheiden is door
d. Beloer-tagh, t. Z. is 't door d. Himalaya,
en d. Tibetaansche gebergten v. Indict gescheiden en verder Z.- en 0.-waarts begrensd door d.
Chineesche zee en Stillen oceaan, met een
kustlengte v. 600 geogr. miji en veel binnenzeeen, golven en havens. d. Oppervlakte
wordt geschat op 220 000 vk. geogr. mijl (waarvan eigenl. China 74 500) en 't aantal bewoners is volgens 't regeeringsverslag v. 1888
ruim 303 millioen, ofschoon versch. aardrijkskundigen dit getal op meer dan 400 millioen
stellen. d. Sedert 1875 regeerende keizer heet
KOEANGSOE ; zijn rijk bestaat uit drie deelen:
't stamland v. 't heerschend vorstenhuis,
Mandsjoerie, bevat drie provincien, eigenl.
China 18 provincien en d. afhankelijke landen
zijn: Mongoli6, een deel v. Dsongarie, OostToerkestan, Tibet en 't schiereil. Korea. d.
Lioe-Kioe-archipel is hieronder niet begrepen.
Over 't algemeen helt d. grond v. d. westrand des Rijks naar 't oosten af, tot er langs
d. zee een vruchtbaar en door rivieren mild
bespoeld laagland ontstaat v. 10 000 vk. geogr.
mijl. Vier nagenoeg evenwijdige bergketenen
loopen in d. richting der parallellen door
't geheele rijk, n. 't 0. steeds lager wordend:
in 't N. 't Sajanisch-geb., dat een uitlooper
v. 't Altai-geb. is; vervolgons d. Tian Sjan of
't Hemelgeb. met hooge toppen en vulkanen;
d. Koeen-Loen tuss. d. woestijn Gobi en Tibet en d. Oostelijke Himalaya-keten, die t. Z.
v. Tibet loopt en zich voortzet onder d. namen Langtan en Nauling. Tuss. d. Tian-Sjan
en d. Koe6n-Loen strekt zich d. woestijn Sjamo
of Gobi uit, 400 geogr. mijl lang en 100 geogr.
mij1 breed, uit kiezel en zand bestaande. d.
Bergketenen bepalen d. loop der groote rivieren, zij vloeien aanvankelijk oostwaarts en
vervolgens zuidwaarts en zijn: d. Amoer, die
thans a. Rusland behoort, maar waarvan d.
zijriv. door Mandsjoerie loopen; d. Hoang-ho
of Gele rivier, die een stroomgebied v. 33 000
vk. geogr. mijl heeft, door 't Keizers-kanaal doorsneden wordt en na een loop v. 600
geogr. mijl in d. Gele zee valt; d. Jang-tseKiang of Blauwe rivier, die een stroomgebied
v. bijna 36 000 vk. geogr. mijl heeft en na een
loop v. 730 geogr. nAjl langs Nanking in d.
Chineesche zee loopt, en d. Tsji-Kiang of Tijger-rivier, die langs Canton in zee vloeit.
Belangrijk zijn ook d. kustrivieren Pei-ho,
die langs Peking in d. golf v. Pe-tsji-li, en.
Oeloeng, die langs Foe-tsjeoe tegenover Formosa in zee vloeit. Daarenboven bezit China
een doeltreffend stelsel v. kanalen en hiervan
is 't Keizerskanaal, Jun-ho, 't voornaamst;
met 't graven v. dit kanaal werd reeds begonnen in d. 13e eeuw, 't verbindt d. Pei-ho
met d. Hoang-ho en d. Jang-tse-kiang, 't is
230 geogr. mijl lang, 10 M. diep, 30 a 300 M.
breed, v. sluizen en bruggen voorzien, over
groote lengten door zware muren beveiligd
en met een aantal zijkanalen verbonden.
Ofschoon 't N. en 't Z. des Rijks 30° in breedte
verschillen, is 't onderscheid in klimaat niet
groot: 't N. is niet zeer koud en in 't Z.
wordt d. hitte getemperd door veel regen, d.
hitte stijgt daar zelden tot 30 , C. Bezuiden

35° Br. is geen winter, noordelijker duurt
deze vier maanden. d. Voortbrengselen uit d.
drie rijken der natuur zijn door d. verscheidenheid v. grond en klimaat zoo veelsoortig
en daarbij zoo rijk, dat China in alle opzich-

ten in zijn eigen behoefte voorziet en onafhankelijk is v. andere landen. d. Grond bevat
metalen, maar 't mijnwezen is weinig ontwikkeld; langs d. Jang-tse-kiang zijn goudwasscherijbn, maar ongetwijfeld kon daar ook
goud gedolven worden, zilver wordt er in
groote hoeveelheid en v. hoog gehalte verkregen, steenkolen zijn er reeds sinds versch.
eeuwen als brandstof in gebruik en allerlei
edelgesteenten worden er gevonden. 't Plan.tenrijk levert in 't N. alle gewassen tot voeding v. mensch en dier, zuidelijker voortreffelijke wijnstokken en witte moerbezieboomen,
zoo onmisbaar voor d. zijdeteelt. Nog zuidelijker groeit in grooten overvloed d. rijst, 't
rationale voedingsmiddel, en d. thee, die d.
algemeene drank is en over zee n. Engeland,
over land per karavaan (als tegelthee) naar
West-Rusland gevoerd wordt. In d. Z.-0.-kustlanden groeit kostbaar hout, kamfer, gember,
kokospalmen, bamboes, suikerriet en katoen.
't Dierenrijk is minder ruim vertegenwoordigd, zelfs d. huisdieren zijn er spaarzaarn,
eigenlijke roofdieren zijn geheel uitgeroeid,
andere wilde dieren alleen in d. bosschen en
bergstreken v. 't Westen to vinden, zelfs d.
apen sterven in China uit. Er zijn veel
muskusdieren, antilopen, herten, honden, die
gemest en gegeten worden, pauwen, faisanten,
schildpadden en zee- en riviervisch in groote
verscheidenheid. 't Paard is er zeldzaam, 't
rund klein, d. buffel wordt tot d. landbouw
gebruikt. d. Bevolking behoort tot 't gele of
Mongoolsche ras, alleen a. d. Z.-kust met 't
Maleische vermengd, doch overigens door d.
eeuwenlange afsluiting des Rijks zoo onverbasterd, dat alley gelaat naar eenzelfde type
gelijkt. d. Chineezen staan onder strenge
maatschappelijke tucht, d. kinderen worden
opgebracht in onbeperkte gehoorzaamheid en
eerbied jegens d. ouders. d. Chinees is echter
hoogst zelfzuchtig en verslaafd a. zingenot,
niet geneigd tot sterken drank, maar tot
opiumbedwelming. Eigenlijk China is verdeeld
in 18 provinci6n, die verder in foe (arrondissementen), tsjeoe (districten) en hien (kantons)
onderverdeeld zijn. d. Meestbevolkte steden
heeten: Peking (d. hoofd- en residentiestad),
Nanking, Kwangtong (Canton, d. machtigste
handelsstad), Foe-tsjeoe-toe, Sjanghai, Tien-tsin
a. d. Pei-ho en Sjan•si. d. Keizer, die over
dit reusachtig rijk met onbeperkt gezag
heerscht en ,Zoon des Hemels" wordt genoemd,
stamt v. d. Mandsjoe-Tartaarsche veroveraars
en .uit d. dynastie Tai-tsing. Hij wordt in d.

regeering bijgestaan door ambtenaren (man-

darijnen) v. velerlei rang, adel bestaat er
niet, v. wetenschap hangt d. benoeming of

bevordering af, d. graad v. 't afgelegd examen
bepaalt d. stand in d. maatschappij en daarom
wordt v. regeeringswege veel zorg a. 't
onderwijs besteed, dat echter zeer vormelijk
en eenzijdig is. d. Nijverheid is in China zoo
groot, als bij 't gemis v. stoomwerktuigen en
saamgestelde machinerieen slechts mogelijk is;
d. Chineesche zijde, lakwerken en porseleinen
zijn nog niet geevenaard; d. landbouw wordt
echter meer geacht en kan door oordeelkundige bemesting en doeltreffende bevloeiing
met d. westerschen landbouw wedijveren.
d. Volmaking der bedrijven wordt zeer belemmerd door 't halsstarrig vasthouden a. d.

oude gebruiken, die gegrond is op d. onbegrensden eerbied voor 't voorgeslacht d. Meeste
belangrijke uitvindingen, die in Europa eerst
tegen 't eind der middeleeuwen gedaan, maar
steeds verbeterd zijn, waren in China reeds
vOOr of weinig eeuwen na 't begin onzer
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jaartelling bekend, zooals d. drukkunst, 't
kompas, 't uurwerk en 't busbruit, maar zij
zijn onvolmaakt en gebrekkig gebleven. d.
Godsdienstige ontwikkeling was ten allen
tijde bij 't Mongoolsche ras gering. In overoude
tijden predikte FO - HI een soort v. natuurdienst ;
vijf a zes eeuwen v. Chr. traden LAO - TSE en
KONG - FOE - TSE (Confucius) als godsdienstleeraars
op; d. eerste ontwierp een bespiegelende
wijsbegeerte, die tot niets leidde; d. laatste
gaf meer een samenstel v. staatk. en zedenk.
voorschriften. Ongeveer 100 j. n. Chr. kwam
d. leer v. BOEDDHA, in China FO genoemd n.
China en deze verbreidde zich snel, inzonder
heid onder d. lagere standen. Bij d. verovering v. China door d. Mandsjoe's voerden
dezen 't Sjamanendom in en v. Tibet uit
verbreidde zich n. Mongolia 't Lamalsmus.
Sedert d. 16e eeuw kreeg 't Christendom er
vasten voet, vooral door d. werkzaamheid der
Jezuleten. Pater Ricci, die V. 1583 t. 1620 te
Peking verbleef, stichtte er een Christengemeente, ijverige zendelingen hebben zijn
werk voortgezet. Soms zijn d. Christenen in
China wreed vervolgd en uitgemoord, maar
in 1860 heeft Frankrijk vrijheid en bescherming v. 't Christendom bedongen en thans
zijn er ruim een millioen R.-Kath. christenen.
d. Geschiedenis v. China verliest zich in d.
hooge oudheid. d. Chineesche kronieken vermelden een aantal dynastieen, die elk. opvolgden en veelal streden tegen d. invallen v.
woeste volksstammen uit 't N. en W., waartegen d. keizers, die v. 300 t. 200 j. v. Chr.
regeerden, d. Chineeschen muur (zie dat art.)
bouwden. Onder deze invallen waren 't geduchtst die der Hiong-noe (Hunnen), ruim
twee eeuwen v. Chr., en die der Tartaren
onder Dsjengis-khan op 't eind der 12e eeuw.
Tegen 't eind der 13e eeuw kwamen door d.
Venetiaanschen reiziger MARCO POLO d. eerste
betrouwbare berichten aangaande China n.
Europa. In 1522 vestigden zich d. Portugeezen
te Macao. In 1583 kwamen d. Jezifieten te
Peking. In 1604 begonnen d. handelsbetrekkingen der Nederl. 0.-Ind. Compagnie met
China. Omstreeks dezen tijd overschreden d.
Mandsjoe-Tartaren d. Chineeschen muur, zij
kregen snel d. overhand en in 1647 beklom
hun aanvoerder Sjoen-tsi d. troon te Peking
en stichtte hij er d. tegenw. dynastie Tai-tsing.
Tot 1839 bleef China d. afsluiting v. dit rijk v.
't handelsverkeer met Europa handhaven, behoudens d. handel met Rusland over Kiachta,
met Portugal te Macao en met d. overige
Europeesche handelsstaten te Canton. Toen
ontstond 't geschil met Engeland over d. verboden invoer v. opium. d. Gouverneur LIN to
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Canton liet ruim 20 000 kisten opium ter
waarde v. 48 millioen gulden vernielen. Hieruit ontstond een oorlog, die eindigde met d.
vrede v. Aug. 1842, waarbij Hongkong a.
Engeland afgestaan en vijf Chineesche havens
voor 't vreemdelingenverkeer geopend werden. Sedert 1850 werd 't Rijk geteisterd door
d. opstand der Taiping en sedert 1856 door
een nieuwen oorlog met Engeland, thans
bijgestaan door Frankrijk. In 1860 drongen d.
Engelschen en Franschen na een reeks v.
overwinningen Peking binnen, 't prachtige
zomerpaleis des Keizers werd tot straf voor
't vermoorden en mishandelen der gevangenen
verbrand en harde vredesvoorwaarden a.
China opgelegd. Behalve verwikkelingen met
Rusland, die met d. afstand v. 't Amoerland,
en opstand der Oostelijke, Mohammedaansche
bevolking, die met 't verlies v. Dsjongarie
eindigden, had China sedert 1882 een nieuwen
oorlog tegen Frankrijk te voeren, waartoe d.
veroveringen der Franschen in Achter-Indie,
in d. a. China cijnsbare rijken Anam en Tonkin aanleiding gaven. Na een reeks v. gevechten, waarin d. Chineezen blijken gaven
v. aanmerkelijke vorderingen in d. krijgskunst,
werd te London een overeenkomst gesloten,
waarbij China v. zijn rechten op Tonkin afzag
en d. Franschen alle bezette punten in China
zouden ontruimen. Gedurende en na daze
oorlogen heeft zich 't handelsverkeer met 't
Britsche rijk, d. Vereenigde Staten v.N.-Amerika, Frankrijk en 't Duitsche rijk op een
verbazende wijs ontwikkeld, zoodat d. jaarlijksche in- en uitvoer thans 500 millioen
gulden bedraagt, waarvan 3/5 tot d. handel
met Engeland behoort.
China-wortel (Radix chinae) is d. naam
v. d. bijwortels v. Smilax Chinae L., die in
Achter-Indie, China en Japan groeit. Doze
wortel is 20 cM. lang, 6 cM. dik, onregelmatig vertakt, v. buiten bruingeel, glanzig en
gerimpeld, v. binnen roodachtig en korrelig,
smakeloos, maar met een scherpen nasmaak.
d. Portugees Gilius bracht dit geneesmiddel
naar Europa onder d. regeering v. Karel V,
die 't tegen d. jicht gebruikte. Thans wordt
't in Europa zelden aangewend, maar bij d.
Perzen en Chineezen zeer op prijs gesteld.
Chinca-eilanden (d.) liggen, ten getale
v. drie t. W. v. Peru in d. Stillen oceaan op
131 /2 ° ZB. Zij zijn bedekt met een guanolaag
v. 30 M. dik die, hoe ook afgegraven, door d.
zeevogels aanhoudend wordt opgehoopt. In
1860 genoot Peru een zuiver inkomen v. 40
millioen gulden v. deze kostbare mestspecie.
In 1874 was echter d. voorraad door d. onberaden delving nagenoeg verscheept.

,...4111U11111111111111111111kit-

-unit

!,•

ti

